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íîâèíè

Äåïóòàòè çàòâåðäèëè 
Ðàìêîâó àíòèêîðóïö³éíó
ïðîãðàìó

Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà Ðàìêî-
âó ïðîãðàìó óïðàâë³íñüêèõ ðå-
ôîðì òà âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â
³ç çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà. Çà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³ä-
íîãî ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 80 äå-
ïóòàò³â, ïðè ì³í³ìàëüíî íåîáõ³ä-
íèõ 61.

«Öåé ïðîåêò íàðîäæóâàâñÿ
ñï³ëüíî ç àíòèêîðóïö³éíèìè àê-
òèâ³ñòàìè, ç Àíòèêîðóïö³éíîþ
ðàäîþ ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ãîëîâ³ çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêî¿
ïëàòôîðìè «Ðåàí³ìàö³éíèé ïà-
êåò ðåôîðì» çà ï³äòðèìêè ïðî-
åêòó «Êîíñóëüòàö³éíèé ôîíä
âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì», ùî ðå-
àë³çóºòüñÿ ôåäåðàëüíîþ êîìïà-
í³ºþ GIZ. ß áè õîò³â ïîäÿêóâà-
òè äåïóòàòñüêîìó êîðïóñó — 9
êîì³ñ³é ðîçãëÿíóëè òà ïîãîäè-
ëè äîêóìåíò. Ðàìêîâà ïðîãðà-
ìà — öå ñï³ëüíèé ïðîäóêò äåïó-
òàòñüêîãî êîðïóñó, âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó òà ãðîìàäñüêîñò³»,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî äîêóìåíò
íå º ïðîãðàìîþ ïðî áîðîòüáó ç
êîðóïö³ºþ — öå ïðîãðàìà âïðîâà-
äæåííÿ íîâèõ ïðèíöèï³â óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîì, ÿê³ ì³í³ì³çóþòü êî-
ðóïö³éí³ ðèçèêè.

Ëèøå íà åíòóç³àçì³ 
ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî 
íå çáóäóºø

Äíÿìè â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àëè
Äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ñâîºð³äíèì ïîäàðóíêîì àêòèâ³ñ-
òàì ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà ñòîëèö³ ñòàëà ñóòòºâà
ô³íàíñîâà òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íà äîïîìîãà ä³þ÷èì îðãàíàì ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ (ÎÑÍ),
óõâàëåíà Êè¿âðàäîþ ì³ñüêà ö³-
ëüîâà ïðîãðàìà «Ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ó Êèºâ³ íà 2017—2019 ðîêè».
Äîêóìåíò òàêîæ ñïðÿìîâàíèé íà
ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâ ãðîìàäÿí
ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ÎÑÍ³â ó
âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³, íà ñèñòåì-
íó êîíñóëüòàòèâíî-ìåòîäè÷íó
ï³äòðèìêó òà ïîïóëÿðèçàö³þ êðà-
ùîãî äîñâ³äó ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

«Ïðîãðàìà ðîçðîáëåíà íà òðè
ðîêè ³ç çàãàëüíèì ô³íàíñóâàííÿì
86 ìëí 514 òèñ. ãðèâåíü. Ñêëàäàº-
òüñÿ ç äâîõ ðîçä³ë³â: ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
òà ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÍ³â.
Âïåðøå ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ
Êè¿âñüêîãî ôîðóìó îðãàí³çàö³é
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà (çà-
ïëàíîâàíî íà ëþòèé-áåðåçåíü),
êîíêóðñ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïðîåê-
ò³â îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà,ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ç ì³ñü-

êîãî áþäæåòó íà êîíêóðñí³é îñíî-
â³. Íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó 2017 ðîö³
ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî 2 ìëí ãðí,
ó 2018—2 ìëí 400 òèñ.ãðí,ó 2019—
2 ìëí 900 òèñ. ãðí»,— ïîâ³äîìèëà
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëü-
íèõ êîìóí³êàö³é Ìàðèíà Õîíäà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ìàéæå âäâ³÷³,
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì,
çá³ëüøåíî âèäàòêè íà êîíêóðñ ñå-
ðåä ÎÑÍ³â íà ðåàë³çàö³þ ¿õí³õ
ïðîåêò³â. Ñóòòºâèì êðîêîì äëÿ
ðîçâèòêó ñòàíå çá³ëüøåííÿ îïëà-
òè ïðàö³ êåð³âíîãî ñêëàäó òà áóõ-
ãàëòåð³â. Òàêèé êîìïëåêñ çàõîä³â
äàñòü çìîãó ÎÑÍàì òà âèêîíàâ-
÷èì îðãàíàì óñ³õ ð³âí³â îïåðà-
òèâíî ðåàãóâàòè íà ïðîáëåìè òà
âèêëèêè çàãàëüíîì³ñüêîãî, ðàéîí-
íîãî ÷è ì³êðîðàéîííîãî ð³âí³â.

Íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè ó 2017
ðîö³ ñïðÿìóþòü 20 ìëí 870 òèñ.
ãðí (ç íèõ 18 ìëí 90 òèñ. ï³äå íà
ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ÎÑÍ), ó 2018
ðîö³ — 24 ìëí 199 òèñ. ãðí (ç íèõ
äëÿ ÎÑÍ — 21 ìëí 240 òèñ. ãðí), ó
2019 ðîö³ — 25 ìëí 609 òèñ. ãðí
(ç íèõ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà — 22
ìëí123 òèñ ãðí). Âïåðøå çà 5 ðî-
ê³â çàêëàäåí³ ïëàíîâ³ êàï³òàëüí³
âèäàòêè íà ïðèäáàííÿ êîìï’þ-
òåð³â äëÿ ÎÑÍ — 25 êîìïëåêò³â.
Òàêîæ áóäå ñòâîðåíî ³íôîðìàö³é-
íî-äîâ³äêîâó ñèñòåìó «ÎÑÍ» (ç
êàðòîþ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ).

Äëÿ áåçïåêè ì³ñòà

Íàäâàæëèâèì ïèòàííÿì ïî-
ðÿäêó äåííîãî â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿
ñòàëî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³-
ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òåðè-
òîð³àëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿ äåð-
æàâíî¿ ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî çà-
õèñòó ì³ñòà Êèºâà íà 2016-2018
ðîêè.

«Íå áóäó ïðèõîâóâàòè, ùî â
ö³é ñòîëè÷í³é ñôåð³ ÷èìàëî ïðîá-
ëåì, õî÷à ìè ³ íå ñèäèìî, ñêëàâ-
øè ðóêè. Äóæå ïîçèòèâíî, ùî ðîç-
ðîáëåíà öÿ ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðî-
ãðàìà ³ òåïåð óõâàëåíà áåç áóäü-
ÿêèõ ñóòòºâèõ çàóâàæåíü. Öå ïðÿ-
ì³ êîøòè, ÿê³ áóäóòü íàïðàâëåí³
íà âèð³øåííÿ áàãàòüîõ íàãàëü-
íèõ ïèòàíü ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çà-
õèñòó êèÿí. Çàóâàæó, ùî â óñ³õ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè òàêà ïðîãðàìà äàâíî
âèêîíóºòüñÿ, à Êè¿â çâîë³êàâ. Ïî-
â’ÿçàíî öå ç òðèâàëèì êîëîñàëü-
íèì ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ³ óïðàâë³ííÿì ÄÑÍÑ
ÊÌÄÀ. Íà ñüîãîäí³ âñ³ ïðîáëåìè
ïðèáðàí³ ³ ìè âèâåëè íàøó ä³ÿëü-
í³ñòü â ºäèíå ðóñëî íà êîðèñòü
Êèºâà ³ éîãî ìåøêàíö³â», —
çàïåâíèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñò-
ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Ðîìàí Òêà-
÷óê �

Êðàùå ï³çíî, í³æ í³êîëè
� Ó÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè çàñâ³ä÷èëà, ÿê áàãàòî âàæëèâèõ äëÿ ì³ñòà é êèÿí ïèòàíü

ùå íàëåæèòü âèð³øèòè äåïóòàòàì äî ê³íöÿ ðîêó

Â³òàë³é Êëè÷êî çâ³òóâàâ
êèÿíàì çà ð³ê ä³ÿëüíîñò³
íà ïîñàä³ ìåðà ñòîëèö³

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä

÷àñ çâ³òó çà ð³ê ä³ÿëüíîñò³ íà ïîñàä³

â³äçíà÷èâ, ùî ç ïî÷àòêó éîãî êàäåí-

ö³¿ ÊÌÄÀ ïî÷àëà áóäóâàòè àáñîëþò-

íî â³äêðèòó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ì³ñ-

òîì, çðîçóì³ëó òà ï³äêîíòðîëüíó ãðî-

ìàä³. «Ìè ïåðøèìè â Óêðà¿í³ â ðàì-

êàõ ñèñòåìè Êè¿â SMART CITY çàïðî-

âàäèëè â³äêðèòèé áþäæåò ñòîëèö³. Êî-

ëè êîæåí êèÿíèí ìîæå ïåðåâ³ðèòè,

êóäè âèòðà÷àþòüñÿ êîøòè â éîãî ðàéî-

í³, øêîë³ àáî äèòñàäêó, äî ÿêîãî õî-

äèòü éîãî äèòèíà; çàïðîâàäèëè â³ä-

êðèò³ òåíäåðè; çàïðàöþâàâ ³ ïðîåêò

åëåêòðîííèõ ïåòèö³é, òîæ ìåøêàíö³

ìîæóòü ³í³ö³þâàòè êîíêðåòí³ çì³íè â

æèòò³ íàøîãî ì³ñòà»,— çàçíà÷èâ Â³òà-

ë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ïðàöþº

«Ë³í³ÿ äîâ³ðè» — ç ïèòàíü ïîðóøåííÿ

àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà,çàïðî-

âàäæåíèé ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ êå-

ð³âíèê³â ÊÏ ÷åðåç â³äêðèò³ êîíêóðñè.

Ìåð òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ç ïåðøî-

ãî äíÿ ñòîëè÷íà âëàäà ïî÷àëà çâ³ëüíÿ-

òè êîðóìïîâàíèõ ÷èíîâíèê³â òà ïðî-

âîäèòè àóäèò ÊÏ. «Ò³ëüêè öüîãî ðîêó

ìè ïðîâåëè àóäèò 67 ÊÏ, âèÿâèëè ïî-

ðóøåíü ìàéæå íà 470 ìëí ãðí, áóëî

ïîðóøåíî 32 êðèì³íàëüíèõ ïðîâà-

äæåííÿ ³ ïîïåðåäæåíî âòðàò áþäæå-

òó ì³ñòà íà ïîíàä 117,6 ìëí ãðí», —

ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ, â³äêðèò³ñòü

³ ïðîçîð³ñòü ïðèíåñëè ñâî¿ ïëîäè —

³íâåñòèö³¿ ó ñòîëèöþ ñóòòºâî çá³ëüøè-

ëèñÿ. «Âîíè çá³ëüøèëèñÿ ìàéæå íà 4

ìëðä ãðí — äî 26,4 ìëðä ãðí. À öå

îçíà÷àº, ùî ìàéæå 60% óñ³õ ³íâåñòè-

ö³é â Óêðà¿íó ïðèéøëè ñàìå íà Êè¿â»,

—íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.—Çà îñòàí-

í³õ äâà ðîêè ñòîëè÷íà âëàäà çá³ëüøè-

ëà ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà.

Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 1 ìëðä 69 ìëí

ãðí, íàäàþ÷è ï³äòðèìêó íàéá³ëüø íå-

çàõèùåíèì êèÿíàì».

Çà éîãî ñëîâàìè, ó Êèºâ³ çáåðåã-

ëàñÿ íàéíèæ÷à â Óêðà¿í³ ö³íà íà ñîö³-

àëüíèé õë³á, ÿêèé ïðîäàºòüñÿ â ñïå-

ö³àë³çîâàíèõ ê³îñêàõ â óñ³õ ðàéîíàõ

ì³ñòà. Êèÿíè ìîæóòü ïðèäáàòè ó êîìó-

íàëüíèõ àïòåêàõ 211 íàéìåíóâàíü ë³-

ê³â çà ñïåö³àëüíèìè ö³íàìè. «Ìè òà-

êîæ âçÿëè íà ô³íàíñóâàííÿ ñòîëè÷íîãî

áþäæåòó áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä â êî-

ìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ äëÿ ï³ëüãîâèõ

êàòåãîð³é, âêëþ÷àþ÷è ïðî¿çä äëÿ ïåí-

ñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â ÀÒÎ, à òàêîæ çà-

áåçïå÷èëè ñïåöçàñîáàìè ïåðåñóâàí-

íÿ ìàéæå 9,4 òèñÿ÷ êèÿí ³ç îñîáëèâè-

ìè ïîòðåáàìè», — çàçíà÷èâ ì³ñüêèé

ãîëîâà. Â³í çàóâàæèâ, ùî Êè¿â òàêîæ

³íâåñòóº ó ñâîº ìàéáóòíº — â ä³òåé. Çà

äâà ðîêè ó ñòîëèö³ â³äíîâèëè ìàéæå

2000 ì³ñöü ó ïðàöþþ÷èõ äèòñàäêàõ,

â³äêðèëè 55 ãðóï ç ³íêëþçèâíèì íàâ÷àí-

íÿì, 136 ³íêëþçèâíèõ êëàñ³â òà 71

ñïåöêëàñ ó øêîëàõ. Êð³ì òîãî, ì³ñòî

çàáåçïå÷óº õàð÷óâàííÿì ìîëîäøèõ

øêîëÿð³â òà ó÷í³â 5-11 êëàñ³â ï³ëüãî-

âèõ êàòåãîð³é.

Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó Êèºâ³
íà 2017—2019 ðîêè», ÿêó íà ñåñ³¿ ïðåäñòàâèëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíà Õîíäà

Ó÷îðà íà ïîðÿäêó äåí-
íîìó ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
ïîïåðåäíüî ñòîÿëî
ìàéæå 250 ïèòàíü. Ùå
ç äåñÿòîê áóëî âíåñåíî
ç ãîëîñó ³ ïðèéíÿòî äî
ðîçãëÿäó ÿê íåâ³äêëàä-
í³. Çîêðåìà, ùîäî ðîç-
âèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè,
ñóáâåíö³é, ä³ÿëüíîñò³
ñòîëè÷íî¿ ïîë³ö³¿, ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà,
Ðàìêîâó àíòèêîðóïö³é-
íó ïðîãðàìó òîùî. À íà
÷åðç³ âæå ó ïîíåä³ëîê
äåïóòàòè ìàþòü ðîçãëÿ-
íóòè ³ óõâàëèòè íàéãî-
ëîâí³ø³ äîêóìåíòè —
áþäæåò òà ïðîãðàìó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó Êèºâà íà
2017 ð³ê.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про врегулювання питання використання 
земельної ділянки площею 1,004 га на вул. Володимира 

Покотила (Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі м. Києва
згідно з договором, укладеним між 

Київською міською радою та товариством 
з обмеженою відповідальністю «Кімет#плюс» 

від 04.08.2004 № 75#6#00130
Рішення Київської міської ради № 326/1330 від 10 листопада 2016 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 39, 96, 141, 143 Земель#
ного кодексу України, статтями 31, 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського ко#
дексу України, статтею 416 Цивільного кодексу України, статтями 28, 29 Закону України про охорону навко#
лишнього природного середовища, статтею 13 Закону України про екологічну експертизу, статтею 38 Закону
України про природно#заповідний фонд, пунктами 29, ЗО постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013
№ 808, пунктами 5.1, 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 04.08.2004 № 75#6#00130, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Кімет#плюс», керуючись чин#
ним Генеральним планом міста Києва на період до 2020 року, враховуючи петицію № 2251 «Зупинити будів#
ництво в парку Юність на Борщагівці» (автор петиції Тищенко В. М.), що зібрала 10150 підписів та була підтри#
мана на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землеко#
ристування 05.04.2016, а також зважаючи на стійкий громадський супротив щодо забудови зеленої зони, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Íàïðàâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ» ïðîïîçèö³þ

ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,004ãà íà âóë. Âîëîäèìè-

ðà Ïîêîòèëà (Êàðòâåë³øâ³ë³), 6 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:297:0006), óêëàäåíîãî ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ»

â³ä 04.08.2004 ¹ 75-6-00130 (â òîìó ÷èñë³

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïîñâ³ä÷åíî¿ ïðèâàòíèì íî-

òàð³óñîì Êðàâ÷åíêî Í. Ï. 13.11.2015 çà ðå-

ºñòðîâèì ¹ 412, çàïèñ ïðî äåðæàâíó ðåºñ-

òðàö³þ ³íøîãî ðå÷îâîãî ïðàâà ¹ 12046359

â³ä 13.11.2015).

1.2. Ó ðàç³ â³äìîâè àáî íåíàäàííÿ â³äïîâ³ä³ ó

âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê â÷èíèòè îðãàí³çà-

ö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,004 ãà íà

âóë. Âîëîäèìèðà Ïîêîòèëà (Êàðòâåë³øâ³ë³), 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:75:297:0006), óêëàäåíîãî

ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ» â³ä

04.08.2004 ¹ 75-6-00130 (â òîìó ÷èñë³ óãîäè

ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, ïîñâ³ä÷åíî¿ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êðàâ-

÷åíêî Í. Ï. 13.11.2015 çà ðåºñòðîâèì ¹ 412,

çàïèñ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íøîãî ðå÷î-

âîãî ïðàâà ¹ 12046359 â³ä 13.11.2015).

1.3. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ ùîäî çíÿòòÿ ç ðå-

ºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

04.08.2004 ¹ 75-6-00130 (â òîìó ÷èñë³ óãîäè

ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, ïîñâ³ä÷åíî¿ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êðàâ-

÷åíêî Í. Ï. 13.11.2015 çà ðåºñòðîâèì ¹ 412,

çàïèñ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íøîãî ðå÷î-

âîãî ïðàâà ¹ 12046359 â³ä 13.11.2015), óêëàäå-

íîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ».

2. Ïîâ³äîìèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ.

3. Ï³ñëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.08.2004 ¹ 75-6-00130,

óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³-

ìåò-ïëþñ», êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðà-

âîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ

1,004 ãà íà âóë. Âîëîäèìèðà Ïîêîòèëà (Êàðòâå-

ë³øâ³ë³), 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:297:0006)

â ºäèíèõ ìåæàõ ïàðêó «Þí³ñòü» Ñâÿòîøèíñüêî-

ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

4. Îïðèëþäíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öå

ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùà-

òèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó

êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-

äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про посилення контролю за розміщенням рекламоносіїв 
у межах червоних ліній вулиць і доріг міста Києва

Рішення Київської міської ради № 338/1342 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статті 38 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про рекламу», Поста#

нови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розмі#
щення зовнішньої реклами» та з метою зменшення аварійних ситуацій на автошляхах і удосконалення управ#
ління транспортними процесами у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) ñòâîðèòè ñï³ëüíó êîì³ñ³þ ç âèâ÷åííÿ

ñèòóàö³¿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì ÷èííîãî

çàêîíîäàâñòâà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â ó ìå-

æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà ³ç

çàëó÷åííÿì ïðåäñòàâíèê³â Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àâòî-

ìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³

(çà çãîäîþ) òà ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåê-

ëàìè (çà çãîäîþ).

2. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) ó ñòðîê äî 3 ì³ñÿö³â ç äàòè íàáðàííÿ

÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçà-

ö³þ ðåêëàìîíîñ³¿â ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âó-

ëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà òà íàäàòè ³íôîðìàö³þ

ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ñï³ëü-

í³é êîì³ñ³¿, ñòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè ñï³ëüí³é êîì³ñ³¿, ñòâîðåí³é â³äïî-

â³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, ó ñòðîê äî 1

ì³ñÿöÿ ç äàòè îòðèìàííÿ â³ä Äåïàðòàìåíòó ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äàíèõ ïðî ðåçóëüòàòè ³í-

âåíòàðèçàö³¿, çä³éñíèòè àíàë³ç ïðàâîì³ðíîñò³

âñòàíîâëåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ

ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà.

4. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) ó ñòðîê äî 4 ì³ñÿö³â ç äàòè îòðèìàí-

íÿ â³ä ñï³ëüíî¿ êîì³ñ³¿, ñòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî

ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðàâî-

ì³ðíîñò³ âñòàíîâëåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â ó ìåæàõ

÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà, ñêëàñ-

òè ïåðåë³ê ðåêëàìîíîñ³¿â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äåìîí-

òàæó, çàòâåðäèòè éîãî íàêàçîì òà íàïðàâèòè äî

ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî âè-

êîíàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó äåìîíòàæó ðåê-

ëàìîíîñ³¿â ó ì. Êèºâ³, ÷èííîãî íà ìîìåíò âèäà-

÷³ íàêàçó.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ïîñèëèòè çàõîäè ùîäî âïëèâó íà ïîðóø-

íèê³â, ÿê³ ðîçì³ùóþòü ðåêëàìîíîñ³¿ â ìåæàõ ÷åð-

âîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà ç ïîðó-

øåííÿì âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Мацукевич Зінаїді Федорівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 194 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 404/1408 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàöó-

êåâè÷ Ç³íà¿ä³ Ôåäîð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòî-

âèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âå-

äåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 194 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22253).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàöóêåâè÷ Ç³íà¿ä³

Ôåäîð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:261:0194) äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 194 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàöóêåâè÷ Ç³íà¿ä³ Ôåäîð³âí³,

÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.08.2015 ¹ 11095/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

03.12.2015 ¹ 6761/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Принесенку Олександру 
Степановичу, члену громадської організації 

садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського 
району м. Києва, земельної ділянки 

для ведення садівництва на вул. Медовій, 207 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 396/1400 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïðè-

íåñåíêó Îëåêñàíäðó Ñòåïàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà

«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,

äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 207 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22256).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïðèíåñåíêó Îëåê-

ñàíäðó Ñòåïàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹134 (4904)

3

Про передачу громадянці Друзенко Олені Сергіївні, 
члену садівничого товариства «Дніпро» Харківського району 

м. Києва, у приватну власність земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Малоземельній, 55#а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 397/1401 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äðóçåí-

êî Îëåí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðè-

ñòâà «Äí³ïðî» Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,

äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.

Ìàëîçåìåëüí³é, 55-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà ¹ À-14192).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äðóçåíêî Îëåí³ Ñåð-

ã³¿âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî» Õàð-

ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0146 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:90:911:0052) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìàëîçå-

ìåëüí³é, 55-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äðóçåíêî Îëåí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëå-

íó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî» Õàðê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.11.2007 

¹19-13362, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíò-

ñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 26.05.2014 ¹8-26-0.3-2558/2-14.

3.3. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:261:0207) äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 207 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïðèíåñåíêó Îëåêñàíäðó Ñòå-

ïàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.08.2015 ¹ 11101/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

03.12.2015 ¹ 6760/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Замалєєвій Катерині Петрівні для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Редутній, 41#а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 379/1383 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян#
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìà-

äÿíö³ Çàìàëººâ³é Êàòåðèí³ Ïåòð³âí³ äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ðåäóòí³é, 41-à ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9321).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàìàëººâ³é Êàòåðè-

í³ Ïåòð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:298:0042) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ðåäóòí³é, 41-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çàìàëººâ³é Êàòåðèí³ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Плизі Віктору Захаровичу та Іллічовій Ользі Захарівні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Парниковій, 10 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 370/1374 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель#
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ïëèç³ Â³êòîðó Çàõàðîâè÷ó òà ²ëë³-

÷îâ³é Îëüç³ Çàõàð³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïàðíèêîâ³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9407).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïëèç³ Â³êòîðó Çàõà-

ðîâè÷ó òà ²ëë³÷îâ³é Îëüç³ Çàõàð³âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñò-

êîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0709 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:118:0031)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ïàðíèêîâ³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëü-

íî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ïëèãè Â³êòîðà Çàõà-

ðîâè÷à — 1/2 â³ä 0,0709 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ²ëë³÷îâî¿ Îëüãè Çàõà-

ð³âíè — 1/2 â³ä 0,0709 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïëèç³ Â³êòîðó Çàõàðîâè÷ó òà

²ëë³÷îâ³é Îëüç³ Çàõàð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Якушко Поліні Тимофіївні та Кізюн Катерині Тимофіївні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Солов’їній, 53 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 376/1380 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель#
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíêàì ßêóøêî Ïîë³í³ Òèìîô³¿âí³ òà Ê³çþí

Êàòåðèí³ Òèìîô³¿âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ñîëîâ’¿í³é, 53 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9102).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì ßêóøêî Ïîë³í³ Òè-

ìîô³¿âí³ òà Ê³çþí Êàòåðèí³ Òèìîô³¿âí³ ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:097:0062) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîëîâ’¿í³é,

53 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³-
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ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³

íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ßêóøêî Ïîë³íè Òèìî-

ô³¿âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ê³çþí Êàòåðèíè Òèìî-

ô³¿âíè —1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì ßêóøêî Ïîë³í³ Òèìîô³¿âí³ òà

Ê³çþí Êàòåðèí³ Òèìîô³¿âí³: 

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Редько Ганні Петрівні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній, 35#а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 384/1388 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118,120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян#
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî Ãàíí³ Ïåòð³âí³ äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, 35-à ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ Ï-8746).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî Ãàíí³ Ïåòð³â-

í³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0927 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:997:0008) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàëîçåìåëü-

í³é, 35-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî Ãàíí³ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Савченко Марії Михайлівні та Пиндик Людмилі Михайлівні 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 11 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 374/1378 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель#
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíêàì Ñàâ÷åíêî Ìàð³¿ Ìèõàéë³âí³ òà Ïèí-

äèê Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàëåæí³é, 11 ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-4713).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ñàâ÷åíêî Ìàð³¿

Ìèõàéë³âí³ òà Ïèíäèê Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:130:0005) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Çàëåæí³é, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿

÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ñàâ÷åíêî Ìàð³¿ Ìèõàé-

ë³âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïèíäèê Ëþäìèëè Ìè-

õàéë³âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Ñàâ÷åíêî Ìàð³¿ Ìèõàéë³âí³

òà Ïèíäèê Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Ñêàñóâàòè ïóíêò 5 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.04.2009 ¹ 253/1309

«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Алієву Назиму Муслим Огли, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 197 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 395/1399 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àë³ºâó

Íàçèìó Ìóñëèì Îãëè, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ

ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 197 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà À-22254).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Àë³ºâó Íàçèìó Ìóñ-

ëèì Îãëè, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:261:0197) äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 197 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Àë³ºâó Íàçèìó Ìóñëèì Îãëè,

÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.08.2015 ¹ 11103/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

03.12.2015 ¹ 6759/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Слободяник Лідії Борисівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Совській, 31 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 375/1379 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян#
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ñëîáîäÿíèê Ë³ä³¿ Áîðèñ³âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîâñüê³é, 31 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9327).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñëîáîäÿíèê Ë³ä³¿ Áî-

ðèñ³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:504:0055) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñîâñüê³é, 31 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñëîáîäÿíèê Ë³ä³¿ Áîðèñ³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.
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3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Боєвій Людмилі Борисівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 78#а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 398/1402 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîºâ³é

Ëþäìèë³ Áîðèñ³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 78-à ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-6353).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîºâ³é Ëþäìèë³ Áî-

ðèñ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:056:0058) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 78-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîºâ³é Ëþäìèë³ Áîðèñ³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-

òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä

05.07.2004 ¹ 19-6034, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ Äåðæêîìçåìó ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 24.04.2012

¹ 186.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Порало Клавдії Олексіївні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 239 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 403/1407 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïîðàëî

Êëàâä³¿ Îëåêñ³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñî-

ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ ñà-

ä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 239 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà

À-22260).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïîðàëî Êëàâä³¿ Îëåê-

ñ³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:261:0239) äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-

íèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 239 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïîðàëî Êëàâä³¿ Îëåêñ³¿âí³, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.08.2015 ¹ 11083/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

26.11.2015 ¹ 6249/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Старшинову 
Борису Михайловичу, члену громадської організації 

садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом’янського району м. Києва, земельної 

ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 184 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 391/1395 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñòàð-

øèíîâó Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàä-

ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà

«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,

äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 184 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22259).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòàðøèíîâó Áîðè-

ñó Ìèõàéëîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëî-

ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:488:0584) äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 184 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñòàðøèíîâó Áîðèñó Ìèõàé-

ëîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿») äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.08.2015 ¹ 10587/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-5026/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì» öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Глухову Віктору Іллічу для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кишинівській, 20 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 373/1377 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян#
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ãëóõîâó Â³êòîðó ²ëë³÷ó äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êèøèí³âñüê³é, 20 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9491).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãëóõîâó Â³êòîðó ²ë-

ë³÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:280:0020) äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Êèøèí³âñüê³é, 20 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãëóõîâó Â³êòîðó ²ëë³÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
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3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Яловенко Вікторії Володимирівні та Яловенко Руслану 
Миколайовичу для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Гребінки, 7 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 381/1385 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель#
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì ßëîâåíêî Â³êòîð³¿ Âîëîäèìèð³âí³

òà ßëîâåíêó Ðóñëàíó Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãðåá³íêè, 7 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9155).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ßëîâåíêî Â³êòîð³¿

Âîëîäèìèð³âí³ òà ßëîâåíêó Ðóñëàíó Ìèêîëàéî-

âè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0646 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:322:0117) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ãðåá³íêè, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì

÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà

âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ßëîâåíêî Â³êòîð³¿ Âî-

ëîäèìèð³âíè — 1/2 â³ä 0,0646 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà ßëîâåíêà Ðóñëàíà Ìè-

êîëàéîâè÷à — 1/2 â³ä 0,0646 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì ßëîâåíêî Â³êòîð³¿ Âîëîäèìè-

ð³âí³ òà ßëîâåíêó Ðóñëàíó Ìèêîëàéîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Пеньковій Наталії Миколаївні, Кандзьобі Олексію 

Олександровичу, Кандзьобі Юлії Олександрівні 
та Пеньковій Марії Сергіївні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 17
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 380/1384 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель#
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ïåíüêîâ³é Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, Êàí-

äçüîá³ Îëåêñ³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, Êàíäçüîá³ Þë³¿

Îëåêñàíäð³âí³ òà Ïåíüêîâ³é Ìàð³¿ Ñåðã³¿âí³ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ðñüê³é, 17

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9218).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïåíüêîâ³é Íàòàë³¿

Ìèêîëà¿âí³, Êàíäçüîá³ Îëåêñ³þ Îëåêñàíäðîâè-

÷ó, Êàíäçüîá³ Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ òà Ïåíüêîâ³é

Ìàð³¿ Ñåðã³¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0536 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:82:415:0324) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñî-

ã³ðñüê³é, 17 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

ïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñ-

íîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñà-

ìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïåíüêîâî¿ Íàòàë³¿ Ìè-

êîëà¿âíè — 900/2400 â³ä 0,0536 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êàíäçüîáè Îëåêñ³ÿ

Îëåêñàíäðîâè÷à — 550/2400 â³ä 0,0536 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êàíäçüîáè Þë³¿ Îëåê-

ñàíäð³âíè — 550/2400 â³ä 0,0536 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïåíüêîâî¿ Ìàð³¿ Ñåðã³-

¿âíè — 400/2400 â³ä 0,0536 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïåíüêîâ³é Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³,

Êàíäçüîá³ Îëåêñ³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, Êàíäçüîá³

Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ òà Ïåíüêîâ³é Ìàð³¿ Ñåðã³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
на просп. Голосіївському, 94/96 у Голосіївському районі м. Києва

для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд дошкільного навчального закладу № 658

Рішення Київської міської ради № 473/1477 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на 
просп. Голосіївському, 94/96 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра#
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ïðîñï. Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó, 94/96 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,63 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëü-

íîãî çàêëàäó ¹ 658 çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27832).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 365/1369 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ

çàñàäàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêòà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé çàòâåðäæåíèé çã³äíî ç ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó óêëàñ-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 365/1369

ПЕРЕЛІК 
об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Київський міський голова
В. Кличко

N п/п Об’єкт оренди Строк оренди Цільове призначення Орендна ставка %

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ#
СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1 вул. Руденко Лариси,
11, літ. А нежитлові
приміщення підвал

площа — 217,00 кв. м

2 роки 364 дні Розміщення кафе, яке не здійснює
продаж товарів підакцизної групи 

Розміщення кафе, яке здійснює про(
даж товарів підакцизної групи

8 % 

20 %
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Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту 
на право оренди

Рішення Київської міської ради № 367/1371 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при(
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 367/1371

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиному претенденту на право оренди, 
згідно з оголошенням у газеті «Хрещатик» 

від 1 березня 2016 року № 23 (4793)

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта

нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна
ставка

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"СПОРТКЛУБ СПАРТАК
ПОДІЛ"
Форма власності + приватна
Форма фінансування +
госпрозрахункова

Код ЄДРПОУ + 26088529

КОСТЯНТИНІВСЬКА, 
№ 37, ЛІТ. А
Подільський район 
ЖБ + 4+поверховий,
адміністративне 
Площа + 535,20 кв. м

СПОРТИВНИЙ
ЗАКЛАД 
1+й поверх 
Площа + 259,30
кв. м

3 % 2 роки 364 дні 

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 358/1362 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при(
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåí-

äè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 358/1362

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА
ФОТОХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ 

Форма власності + приватна
Форма господарювання +
госпрозрахункова

ВУЛИЦЯ
СИМОНА
ПЕТЛЮРИ, 
№ 23/126, ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Нежитлове
приміщення,
адміністративне,
Загальна площа +
321,8 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 1, 2
поверхи
20,0
37,80 

площа + 57,80 кв. м

1 %
4 %

2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Cтавка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. Громадська організація 
"Крок у світле майбутнє"
Форма власності + приватна
Форма господарювання +
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ + 40281602

Курчатова, 
22, літ.А
Деснянський
район 
ЖБк + 9+
поверховий
Загальна площа +
7591,60 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ 
Нежиле приміщення 
+20,00 кв.м 
+299,50 кв.м 
1 поверх 
площа + 319,50 кв.м

1%
4%

2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Cтавка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди,
графік

використання

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 356/1360 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 760(763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при(
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви(
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåí-

äè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³. 
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 356/1360

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

єдиному претенденту на право оренди

Про передачу в оренду єдиному претенденту 
на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 363/1367 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 760(763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не(
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за
результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó

íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 363/1367

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва,

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹134(4904)

8

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
на вул. Васильківській, 18(б літ. «А» 

у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

дошкільного навчального закладу № 238
Рішення Київської міської ради № 472/1476 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе(
мельної ділянки управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Ва(
сильківській, 18(б, літ. «А» у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За(
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóë. Âàñèëü-

ê³âñüê³é, 18-á, ë³ò. «À» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,47 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä äîøê³ëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 238 çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27831).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

1. Громадська організація
"Грузинський культурно+
освітній центр "ІБЕРІЯ"
(36123684) 
Форма власності + приватна
Форма фінансування +
госпрозрахункова

Вул. Катерини
Білокур, б.3
(спеціалізована
школа № 88
Печерського
району м. Києва з
поглибленим
вивченням
російської мови)
Печерський
район
Нежитловий
будинок +
4+поверховий
Площа + 
9400,0 кв. м

Розміщення
фізкультурно+
спортивних закладів,
діяльність яких
спрямована на
організацію та
проведення занять
різними видами спорту
(проведення занять з
хореографії)
II поверх 
Площа + 200,6 кв. м

3%

2 роки крім
червня, липня,
серпня

32 години на
тиждень

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту
на право оренди

Рішення Київської міської ради № 357/1361 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 760(763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не(
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за ре(
зультатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó

íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåí-

äè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíó âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 357/1361

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Cтавка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1
1. ТОВАРИСТВО 3

ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМЕДА+" 
Форма власності + приватна
Форма господарювання +
госпрозрахункова

Богатирська, 30,
К.1, літ.А
ОБОЛОНСЬКИЙ
район 
НЕЖИЛИЙ
БУДИНОК
(КАПІТАЛЬНИЙ),
ГОЛОВНИЙ
КОРПУС 
Загальна площа +
27197 кв.м

Приватний заклад
охорони здоров'я
(дитячий стаціонар) 
5 поверх площа +
235,60 кв.м

10% 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Шевченківського району м. Києва

1. Громадська організація
"Реабілітації та адаптації
дітей+інвалідів "Людяність"
Форма власності + приватна
Форма фінансування +
змішана

вул. Білоруська,
26
Шевченківський
район 
Житловий
будинок +
9+поверховий
Площа+
4741,00 кв.м

Розміщення
громадської
організації, яка
здійснює безкоштовну
психологічну, соціальну
допомогу, реабілітацію
та адаптацію дітей+
інвалідів, дітей з вадами
розвитку, інвалідів та
інших осіб+учасників
АТО на площі, що
становить до 100 кв. м
та не використовується
для провадження
підприємницької
діяльності 
Напівпідвал 
Площа + 79,7 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 359/1363 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 760(763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не(
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 359/1363

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про передачу громадянці Саєвич Світлані Петрівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 81(м у Голосіївському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 408/1412 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра(
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó

ãðîìàäÿíö³ Ñàºâè÷ Ñâ³òëàí³ Ïåòð³âí³ ó ïðèâàò-

íó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é,

81-ì ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22196)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про повернення приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 
із сфери управління державних установ і організацій»

Рішення Київської міської ради № 414/1418 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини сімнадцятої стат(

ті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî ïîâåðíåííÿ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ³ç ñôåðè óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèõ óñ-

òàíîâ ³ îðãàí³çàö³é».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü âëàñíîñò³ äîîïðàöþâàòè çàçíà÷å-

íèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîç-

ãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè.
Київський міський голова

В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 ãðóäíÿ 2016 ð.
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до Положення 

про Новобілицький психоневрологічний інтернат 
для чоловіків

Розпорядження № 1223 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації». «Про місцеве самоврядування в Укра(

їні», Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 січня 2002 року за № 68/6356, з метою удосконалення діяльності інтернатних установ міста Києва:

1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 æîâòíÿ 2002

ðîêó ¹ 1870 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ

ïðî Íîâîá³ëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåð-

íàò» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«Íîâîá³ëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò

äëÿ ÷îëîâ³ê³â» ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëî-

âàìè «Íîâî-Á³ëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé

³íòåðíàò äëÿ ÷îëîâ³ê³â» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³í-

êàõ;

ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Íîâîá³-

ëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò äëÿ ÷î-

ëîâ³ê³â, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 æîâò-

íÿ 2002 ðîêó ¹ 1870, âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Íîâî-Á³ëèöüêîìó ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³í-

òåðíàòó äëÿ ÷îëîâ³ê³â çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî

Ïîëîæåííÿ ïðî Íîâîá³ëèöüêèé ïñèõîíåâðîëî-

ã³÷íèé ³íòåðíàò äëÿ ÷îëîâ³ê³â, çàòâåðäæåíèõ

ïóíêòîì 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

11 æîâòíÿ 2002 ðîêó ¹ 1870 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

â³ä 02.12.2016 ¹ 1223 )

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НОВО(БІЛИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
(ÍÎÂÀ ÐÅÄÀÊÖ²ß)

(²äåíòèô³êàö³éíèé êîä 26267255)

Êè¿â — 2016

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Íîâî-Á³ëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò äëÿ ÷îëîâ³ê³â (äàë³ — ³íòåðíàò) º ñòàö³îíàð-

íîþ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íîþ áþäæåòíîþ óñòàíîâîþ, ïðèçíà÷åíîþ äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ãðî-

ìàäÿí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ç ïñèõîíåâðîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüîãî äî-

ãëÿäó, ïîáóòîâîãî òà ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

²íòåðíàò óòâîðåíî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó ¹ 49/49 «Ïðî ë³ê-

â³äàö³þ Íîâî-Á³ëèöüêîãî áóäèíêó-³íòåðíàòó äëÿ ïðèñòàð³ëèõ òà ³íâàë³ä³â òà ñòâîðåííÿ Íîâî-Á³-

ëèöüêîãî ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî ³íòåðíàòó äëÿ ÷îëîâ³ê³â».

1.2. ²íòåðíàò çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ï³ä-

ïîðÿäêîâàíèé Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò). Âëàñíèêîì ³íòåðíàòó º òåðèòîð³-

àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

1.3. ²íòåðíàò ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèìè àêòàìè ç ïèòàíü, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ, à òàêîæ öèì Ïîëîæåí-

íÿì.

1.4. ²íòåðíàò º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ïå÷àòêó ç³

ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, çðàçîê ÿêî¿ çàòâåðäæóºòüñÿ äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó, ³íø³ ïå÷àòêè,

øòàìïè, áëàíêè.

1.5. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³íòåðíàòó: âóë. Ï³äë³ñíà, 8, ì. Êè¿â, 03164

2. Çàâäàííÿ ³íòåðíàòó

2.1. Îñíîâíèì çàâäàííÿì ³íòåðíàòó º çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ ïñèõ³÷íî õâî-

ðèõ ãðîìàäÿí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüîãî äîãëÿäó ³ äîïîìîãè.

2.2. Ìåøêàíö³ ³íòåðíàòó çàáåçïå÷óþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ

íîðì:

æèòëîì, îäÿãîì, âçóòòÿì, ïîñò³ëüíîþ á³ëèçíîþ, ì’ÿêèì ³ òâåðäèì ³íâåíòàðåì òà ñòîëîâèì ïî-

ñóäîì;

ðàö³îíàëüíèì ÷îòèðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì, ó òîìó ÷èñë³ é ä³ºòè÷íèì, ç óðàõóâàííÿì â³êó ³ ñòà-

íó çäîðîâ’ÿ îñ³á, ùî ïðîæèâàþòü â ³íòåðíàò³ â ìåæàõ íàòóðàëüíèõ íîðì õàð÷óâàííÿ (ïðîì³æêè

÷àñó ì³æ ïðèéìàííÿì ¿æ³ íå ïîâèíí³ áóòè á³ëüøå í³æ ÷îòèðè ãîäèíè, îñòàííº ïðèéìàííÿ ¿æ³ îðãà-

í³çîâóºòüñÿ çà äâ³ ãîäèíè äî ñíó);

ö³ëîäîáîâèì ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì, êîíñóëüòàòèâíîþ äîïîìîãîþ, ñòàö³îíàðíèì ë³êó-

âàííÿì íà áàç³ çàêð³ïëåíèõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;

ñëóõîâèìè àïàðàòàìè, îêóëÿðàìè, ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè, çóáíèì ïðîòåçóâàí-

íÿì, ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè ïåðåñóâàííÿ (êð³ì ìîòîðèçîâàíèõ), ìåäèêàìåíòàìè òà æèòòºâî íå-

îáõ³äíèìè ë³êàìè â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî âèñíîâêó, â òîìó ÷èñë³ íàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè, ïñè-

õîòðîïíèìè ðå÷îâèíàìè ³ ïðåêóðñîðàìè;

êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèì îáñëóãîâóâàííÿì (îïàëåííÿì, îñâ³òëåííÿì, ðàä³îô³êàö³ºþ, òåïëî- âî-

äîïîñòà÷àííÿì òîùî);

îðãàí³çàö³ºþ ïðàöåòåðàï³¿, êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ òà îçäîðîâ÷î-ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè ç óðàõóâàííÿì

ñòàíó çäîðîâ’ÿ ³ â³êó òèõ, õòî ïðîæèâàº â ³íòåðíàò³;

óìîâàìè, ùî ñïðèÿþòü àäàïòàö³¿ ïñèõ³÷íî õâîðèõ ãðîìàäÿí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ó íîâîìó ñåðåäî-

âèù³.

3. Óìîâè ïðèéìàííÿ, óòðèìàííÿ ³ â³äðàõóâàííÿ ç ³íòåðíàòó

3.1. Äî ³íòåðíàòó ïðèéìàþòüñÿ íà äåðæàâíå óòðèìàííÿ ïñèõ³÷íî õâîð³ îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³,

ÿê³ äîñÿãëè ïåíñ³éíîãî â³êó, òà ³íâàë³äè ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï ç ïñèõîíåâðîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàí-

íÿìè, ñòàðø³ 18 ðîê³â, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüîãî äîãëÿäó, ïîáóòîâîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ, ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ÿêèì íå ïðîòèïîêàçàíå ïåðåáóâàííÿ â ³íòåðíàò³ â³äïîâ³äíî

äî ìåäè÷íèõ ïîêàçàíü òà ïðîòèïîêàçàíü äî ïðèéîìó â ³íòåðíàòí³ óñòàíîâè, íåçàëåæíî â³ä íàÿâ-

íîñò³ áàòüê³â àáî ðîäè÷³â, çîáîâ’ÿçàíèõ ¿õ óòðèìóâàòè çà çàêîíîì.

3.2. Ïñèõ³÷íî õâîð³ îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ, ³íâàë³äè

³ ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, à òàêîæ ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïîìåð-

ëèõ ³íâàë³ä³â ³ ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, îñîáè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëü-

ñüêî¿ êàòàñòðîôè ³ â³äíåñåí³ äî ², II, III êàòåãîð³é çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëü-

íèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè», ïðèéìàþòüñÿ äî

³íòåðíàòó â ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó.

3.3. Ïðèéìàííÿ äî ³íòåðíàòó çä³éñíþºòüñÿ çà ïóò³âêîþ, âèäàíîþ Äåïàðòàìåíòîì, íà ï³äñòàâ³:

çàÿâè îñîáè, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ ïðîæèâàòè â ³íòåðíàò³, àáî ¿¿ îï³êóíà (ï³êëóâàëüíèêà) ïðî

ïðèéìàííÿ äî ³íòåðíàòíî¿ óñòàíîâè;

ïàñïîðòà àáî ³íøîãî äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó;

ìåäè÷íî¿ êàðòè;

äîâ³äêè ïðî ðîçì³ð ïðèçíà÷åíî¿ ïåíñ³¿ àáî ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò;

äîâ³äêè ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;

âèñíîâêó ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ çà ó÷àñòþ ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ ó ïñèõî-

íåâðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàò³;

êîï³¿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî íåä³ºçäàòí³ñòü ÷è ÷àñòêîâó ä³ºçäàòí³ñòü îñ³á, ùî âëàøòîâóþòüñÿ äî

³íòåðíàòó (äëÿ íåä³ºçäàòíèõ îñ³á);

äîâ³äêè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ãðóïó ³íâàë³äíîñò³ (çà íàÿâíîñò³).

3.4. Îñîáè, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ äî ³íòåðíàòó, ïðîõîäÿòü ñàí³òàðíó îáðîáêó, ïåðåîäÿãàþòüñÿ â îäÿã

³íòåðíàòó ³ ïðîòÿãîì 14 äí³â óòðèìóþòüñÿ â ïðèéìàëüíî- êàðàíòèííîìó â³ää³ëåíí³ ï³ñëÿ ÷îãî, ÿê-

ùî ó íèõ íå áóäå âèÿâëåíî ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ïåðåâîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó

â³äïîâ³äí³ ê³ìíàòè.

3.5. Îñîáàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ³íòåðíàò³, ïåíñ³ÿ àáî ³íøèé âèä ñîö³àëüíî¿ âèïëàòè âèïëà÷óºòü-

ñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.6. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ³íòåðíàòó ïðèéìàº íà çáåð³ãàííÿ ãðîøîâ³ ñóìè, êîøòîâíîñò³ òà ö³íí³ ïàïåðè

îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ³íòåðíàò³.

3.7. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ³íòåðíàòó âèêîíóº îáîâ’ÿçêè ï³êëóâàëüíèêà ùîäî ï³äîï³÷íèõ, ÿêèì îðãàíà-

ìè îï³êè ÷è ï³êëóâàííÿ îï³êóíè (ï³êëóâàëüíèêè) íå ïðèçíà÷åí³, ³ îäíî÷àñíî âæèâàº çàõîä³â ùîäî

âñòàíîâëåííÿ îï³êè ÷è ï³êëóâàííÿ íàä òèìè ï³äîï³÷íèìè, ÿê³ òîãî ïîòðåáóþòü.

3.8. ßêùî îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ³íòåðíàò³, ïîòðåáóþòü ñòàö³îíàðíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, òî

âîíè íàïðàâëÿþòüñÿ íà ë³êóâàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â Ì³í³ñòåð-

ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.9.  Ïåðåâåäåííÿ ï³äîï³÷íèõ äî ³íòåðíàòíî¿ óñòàíîâè ³íøîãî òèïó ìîæå áóòè çä³éñíåíî íà ï³ä-

ñòàâ³ âèñíîâêó ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ çà ó÷àñòþ ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà, êëîïîòàííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïñèõîíå-

âðîëîã³÷íîãî ³íòåðíàòó, îñîáèñòî¿ çàÿâè ï³äîï³÷íîãî ïðî ïåðåâåäåííÿ ³ ïóò³âêè Äåïàðòàìåíòó ó âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.10. Ïåðåâåäåííÿ ï³äîï³÷íèõ äî ³íòåðíàòó ³íøîãî ðåã³îíó çä³éñíþºòüñÿ çà óçãîäæåííÿì ì³æ

Äåïàðòàìåíòàìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëàñíèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é òà Äåïàð-

òàìåíòîì çà íàÿâíîñò³ âèñíîâêó ë³êàðÿ ³íòåðíàòó ïðî òå, ùî çì³íà êë³ìàòè÷íèõ óìîâ íå ñïðèÿòè-

ìå ïîã³ðøåííþ ñòàíó çäîðîâ’ÿ.

3.11. Òèì÷àñîâå âèáóòòÿ ï³äîï³÷íèõ ç ³íòåðíàòó çà îñîáèñòîþ çàÿâîþ àáî çàÿâîþ îï³êóí³â

(ï³êëóâàëüíèê³â) äîçâîëÿºòüñÿ çà ïîãîäæåííÿì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ³íòåðíàòó íà òåðì³í íå á³ëüøå

äâîõ ì³ñÿö³â êàëåíäàðíîãî ðîêó ç óðàõóâàííÿì âèñíîâêó ë³êàðÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü âè¿çäó òà çà íà-

ÿâíîñò³ ïèñüìîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ðîäè÷³â àáî ³íøèõ îñ³á, ÿê³ çãîäí³ ¿õ ïðèéíÿòè ³ çàáåçïå÷èòè

äîãëÿä.

ßêùî ï³äîï³÷í³ òèì÷àñîâî âèáóâàþòü ç ³íòåðíàòó íà ë³êóâàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ë³êóâàëüíî-ïðî-

ô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â àáî çà âëàñíèì áàæàííÿì, âîíè íàêàçîì ïî ³íòåðíàòó çí³ìàþòüñÿ ç õàð÷ó-

âàííÿ, àëå çàëèøàþòüñÿ ó ñïèñêàõ ìåøêàíö³â, ³ ïåíñ³ÿ àáî ³íøèé âèä ñîö³àëüíî¿ âèïëàòè ¿ì çà ïå-

ð³îä â³äñóòíîñò³ âèïëà÷óºòüñÿ â ïîâíîìó ðîçì³ð³.

3.12. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïî¿çäêîþ äî ðîäè÷³â àáî äî ³íøèõ îñ³á, ³íòåðíàòîì íå êîìïåíñóþòü-

ñÿ.

3.13. Â³äðàõóâàííÿ ï³äîï³÷íîãî ç ³íòåðíàòó çä³éñíþºòüñÿ ç äîçâîëó Äåïàðòàìåíòó:

çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ ä³òåé, ðîäè÷³â, îï³êóí³â ÷è ï³êëóâàëüíèê³â ïðî ìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè

ï³äîï³÷íîãî ³ çàáåçïå÷óâàòè çà íèì äîãëÿä òà çà äîâ³äêîþ ïðî íàÿâí³ñòü ó íèõ æèòëîâî¿ ïëîù³;

çà íàÿâíîñò³ âèñíîâêó ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ çà ó÷àñòþ ë³êàðÿ-èñèõ³àòðà ïðî ìîæëèâ³ñòü â³äðàõó-

âàííÿ ï³äîï³÷íîãî ç ³íòåðíàòó;

ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äàì ïåðøî¿ àáî äðóãî¿ ãðóï, ÿê³ íå äîñÿãëè çàãàëüíîâñòàíîâëåíîãî

ïåíñ³éíîãî â³êó, òðåòüî¿ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³.

3.14. Ï³ä ÷àñ â³äðàõóâàííÿ ç ³íòåðíàòó ï³äîï³÷íîìó âèäàþòüñÿ çàêð³ïëåíèé çà íèì îäÿã, á³ëèç-

íà ³ âçóòòÿ çà ñåçîíîì, äîêóìåíòè, âëàñí³ ðå÷³ ³ ö³ííîñò³ (îùàäíà êíèæêà, àêö³¿, ö³íí³ ïàïåðè òà ³í.),

ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ â ³íòåðíàò³, à òàêîæ äîâ³äêà ³ç çàçíà÷åííÿì òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ â äàí³é óñòàíî-

â³.

4. Ô³íàíñîâà ³ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³íòåðíàòó

4.1. ²íòåðíàò óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðî-

íåíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ìàº ðåºñòðàö³éíèé ðàõóíîê â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ äåð-

æàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

4.2. Ìàéíî ³íòåðíàòó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

³ çàêð³ïëåíå çà íåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

²íòåðíàò ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæóâà-

òè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðå-

äàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áà-

ëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.3. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³íòåðíàòó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êîøòîðèñó, øòàò-

íîãî ðîçïèñó, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì.

4.4. Â ³íòåðíàò³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ òðóäîòåðàï³¿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ï³äîï³÷íèõ îñíîâíèìè ïðîäóêòà-

ìè õàð÷óâàííÿ âëàñíîãî âèðîáíèöòâà ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ òåïëèöÿ, ñàä, ð³çíîìàí³òí³ ïðîìèñ-

ëîâ³ ì³í³-âèðîáíèöòâà, áàãàòîïðîô³ëüí³ ë³êóâàëüíî-âèðîáíè÷³ (òðóäîâ³) ìàéñòåðí³, öåõè, ä³ëü-

íèö³ ç íåîáõ³äíèì ³íâåíòàðåì, óñòàòêóâàííÿì ³ îáëàäíàííÿì, òåõí³êîþ, òðàíñïîðòîì òà ³íøèì çíà-
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ðÿääÿì, ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà ïîëîæåíü ïðî ö³ ñòðóê-

òóðè.

4.5. Åêîíîì³÷í³ ³ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè ³íòåðíàòó ç ï³äïðèºìñòâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì

âëàñíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â òà â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çà-

êóï³âë³».

4.6. Ïëàíóâàííÿ, îáë³ê, êàëüêóëÿö³ÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ ó âèðîáíè÷èõ

ñòðóêòóðàõ ³íòåðíàòó, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.7. Ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â ³íòåðíàòó çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ïðåì³-

þâàííÿ, ðîçðîáëåíèì êåð³âíèöòâîì ³íòåðíàòó çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì àáî

óïîâíîâàæåíèì ïðåäñòàâíèêîì, ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì, â ìåæàõ ôîíäó çàðîá³òíî¿

ïëàòè çàçíà÷åíî¿ óñòàíîâè.

4.8. ²íòåðíàò äëÿ ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, áëàãîóñòðîþ, êóëüòóðíî-âèõîâíî¿ ðîáî-

òè ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè äîïîìîãó ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é, áëàãîä³éíèõ

îá’ºäíàíü òà ãðîìàäÿí.

4.9. ²íòåðíàò çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íà-

äàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ³íòåðíàòó íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

4.10. Äîõîäè (ïðèáóòêè) ³íòåðíàòó àáî ¿õ ÷àñòèíà íå ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ñåðåä çàñíîâíèê³â (ó÷àñ-

íèê³â), ïðàö³âíèê³â (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó), ÷ëåí³â

îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

4.11. Äîõîäè (ïðèáóòêè), îòðèìàí³ ³íòåðíàòîì, âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ

âèäàòê³â íà éîãî óòðèìàííÿ, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ

öèì Ïîëîæåííÿì.

5. Êåð³âíèöòâî ³íòåðíàòîì

5.1. Î÷îëþº ³íòåðíàò äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç çàéìàíî¿ ïîñàäè íàêàçîì

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çà ïîãîäæåííÿì ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

5.2. Äèðåêòîð ³íòåðíàòó, âåñü îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåí-

íÿ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ï³äîï³÷íèõ.

5.3. Äèðåêòîð ³íòåðíàòó:

5.3.1. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ³íòåðíàòó.

5.3.2. Ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ³íòåðíàòó áåç äîâ³ðåíîñò³ â óñ³õ óñòàíîâàõ, ï³äïðèºìñòâàõ ³ îðãà-

í³çàö³ÿõ, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó éîãî ìàéíîì ³ êîøòàìè,

óêëàäàº äîãîâîðè.

5.3.3. Ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ âèäàº íàêàçè ïî ³íòåðíàòó, çàòâåðäæóº ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿç-

êè ïðàö³âíèê³â ³íòåðíàòó, âèð³øóº ïèòàííÿ äîáîðó êàäð³â, âæèâàº çàõîä³â çàîõî÷åííÿ, à â ðàç³ ïî-

ðóøåíü òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè òà íåâèêîíàííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â — íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ

íà ïðàö³âíèê³â.

5.3.4. Çà ðåêîìåíäàö³ºþ ë³êàðÿ âèçíà÷àº óìîâè ïðîæèâàííÿ ï³äîï³÷íèõ â ³íòåðíàò³.

5.3.5. Çàòâåðäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó.

5.3.6. Âèçíà÷àº ñòðóêòóðó âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â.

5.3.7. Êîîðäèíóº çàõîäè ³ç çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèìè ðåñóðñàìè, ñèðîâèíîþ, çàï÷àñòèíàìè òà ³í.

5.3.8. Çä³éñíþº çàõîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè, âè-

ìîã âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿ ³ ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.

5.3.9. Êîíòðîëþº çáåðåæåííÿ, îáë³ê ñèðîâèíè òà ïðîäóêö³¿, ¿¿ âèêîðèñòàííÿ òà ðåàë³çàö³þ.

5.3.10. Â³äïîâ³äàº çà âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ çà

çàòâåðäæåíèìè ôîðìàìè ³ ïîäàííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåí³ òåðì³íè â³äïîâ³äíèì îðãàíàì.

5.3.11. Çàáåçïå÷óº ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, âèä³ëåíèõ íà óòðèìàííÿ ³íòåðíà-

òó.

5.4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ³íòåðíàòó ïðèçíà÷àºòüñÿ ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ äèðåêòîðîì ³íòåðíàòó çà ïî-

ãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì.

6. Ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ îñîáîâèõ ñïðàâ

6.1. Ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç äàòè ïðèéìàííÿ ï³äîï³÷íîãî

íà ïðîæèâàííÿ äî ³íòåðíàòó.

6.2. Îñîáîâ³ ñïðàâè ï³äîï³÷íèõ íàëåæàòü äî ÷èñëà äîêóìåíò³â ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ.

6.3. Â îñîáîâ³é ñïðàâ³ ì³ñòÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:

ïóò³âêà íà âëàøòóâàííÿ äî ³íòåðíàòó, ÿêà âèäàíà Äåïàðòàìåíòîì;

êîï³ÿ íàêàçó ïî ³íòåðíàòó ïðî ïðèéíÿòòÿ ï³äîï³÷íîãî íà äåðæàâíå óòðèìàííÿ â äàíó óñòàíîâó

(ïîñò³éíå, òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì òåðì³íó);

îñîáèñòà çàÿâà ï³äîï³÷íîãî àáî éîãî îï³êóíà (ï³êëóâàëüíèêà) ÷è óñòàíîâè, ÿêà ðàí³øå éîãî îï³-

êàëà, ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ³íòåðíàòó;

êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ðàéîííîìó óïðàâë³ííþ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïðî ïðèéíÿòòÿ ï³äîï³÷íîãî äî ³í-

òåðíàòó;

êîï³ÿ (êñåðîêîï³ÿ) ïàñïîðòà, êîï³¿ (êñåðîêîï³¿) ³íøèõ îñîáèñòèõ äîêóìåíò³â (ïåíñ³éíå ïîñâ³ä-

÷åííÿ, â³éñüêîâèé êâèòîê, ïîñâ³ä÷åííÿ âåòåðàíà â³éíè ÷è ïðàö³, ³íâàë³äà â³éíè, ë³êâ³äàòîðà ×ÀÅÑ

òîùî);

äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;

äîâ³äêà ïðî ðîçì³ð ïðèçíà÷åíî¿ ïåíñ³¿ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò;

ñòèñëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äîï³÷íîãî òà éîãî ðîäè÷³â (ÿêùî âîíè º, ¿õ àäðåñí³ äàí³);

çàÿâè é ³íø³ ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ ï³äîï³÷íîãî (îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â), ç ÿêèìè â³í çâåðòàºòü-

ñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ³íòåðíàòó;

íàêàçè (êîï³¿) ïî ³íòåðíàòó ùîäî ðåàãóâàííÿ íà çâåðíåííÿ ï³äîï³÷íîãî (îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíè-

ê³â);

êîï³ÿ àðìàòóðíî¿ êàðòêè íà îòðèìàííÿ îäÿãó, âçóòòÿ òà ³íøîãî ³íâåíòàðþ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè

âèäà÷³, òåðì³íó âèêîðèñòàííÿ ³ ñïèñàííÿ;

êîï³ÿ ìåäè÷íî¿ êàðòêè ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ ç âèñíîâêîì ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ ó ïñèõîíå-

âðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàò³ òà íåîáõ³äí³ñòü ñòîðîííüîãî äîãëÿäó;

êîï³ÿ äîâ³äêè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ãðóïó ³íâàë³äíîñò³ (çà íàÿâí³ñòþ);

âèñíîâîê ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ çà ó÷àñòþ ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ ó ïñèõîíå-

âðîëîã³÷íîìó ³íòåðíàò³;

êîï³ÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî íåä³ºçäàòí³ñòü ÷è ÷àñòêîâó ä³ºçäàòí³ñòü (äëÿ íåä³ºçäàòíèõ îñ³á);

àêò ïåðåäà÷³ îñîáèñòèõ ðå÷åé íà çáåð³ãàííÿ ó êàìåð³ ñõîâó (çà íåîáõ³äíîñò³);

àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ãðîøîâèõ ñóì, êîøòîâíîñòåé òà ö³ííèõ ïàïåð³â ï³äîï³÷íîãî íà çáåð³ãàí-

íÿ â ³íòåðíàòí³é óñòàíîâ³ äî çàïèòó ¿õ âëàñíèêîì (çà íåîáõ³äíîñò³);

ìåäè÷íèé âèñíîâîê ùîäî ðåêîìåíäîâàíî¿ ïðàöåòåðàï³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì âèäó ðîá³ò ³ ¿õ òðèâàëî-

ñò³;

äâ³ ôîòîêàðòêè;

îïèñ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â îñîáîâ³é ñïðàâ³.

6.4. Ôîðìóâàííÿ ³ âåäåííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè çä³éñíþºòüñÿ àäì³í³ñòðàö³ºþ ³íòåðíàòó.

6.5. Îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà çáåðåæåííÿ ³ âåäåííÿ îñîáîâèõ ñïðàâ ï³äîï³÷íèõ, ïðèçíà÷àºòüñÿ

íàêàçîì äèðåêòîðà ³íòåðíàòó.

6.6. Ïàñïîðò òà ³íø³ îñîáèñò³ äîêóìåíòè ï³äîï³÷íèõ çà ¿õ áàæàííÿì ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ìî-

æóòü ì³ñòèòèñÿ â îñîáîâ³é ñïðàâ³; âîíè çàíîñÿòüñÿ äî îïèñó ³ âèäàþòüñÿ íà ðóêè ï³äîï³÷íîìó ó

ðàç³ â³äðàõóâàííÿ éîãî ç ³íòåðíàòó òà íà éîãî (îï³êóíà, ï³êëóâàëüíèêà) ïåðøó âèìîãó.

6.7. Â îñîáîâ³é ñïðàâ³ ìîæóòü íàêîïè÷óâàòèñÿ äàí³ ïðî ï³äîï³÷íîãî, ÿê³ â³äîáðàæàþòü éîãî ïî-

âåä³íêó, ëèñòóâàííÿ ñòîñîâíî éîãî îñîáè òà ³íø³ äàí³.

6.8. Ó ðàç³ ïåðå¿çäó ï³äîï³÷íîãî äî ³íøî¿ ³íòåðíàòíî¿ óñòàíîâè îñîáîâà ñïðàâà ðàçîì ç âèòÿãîì

ç ³ñòîð³¿ õâîðîáè ïåðåñèëàþòüñÿ ïîøòîþ íà íîâå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Îðèã³íàë ³ñòîð³¿ õâîðîáè

(ìåäè÷íà ñïðàâà) ïåðåñèëàííþ íå ï³äëÿãàº.

7. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ³íòåðíàòó

7.1. Êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïñèõ³÷íî õâîðèõ

ãðîìàäÿí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ³íòåðíàò³, äîäåðæàííÿì ñàí³òàðíî-ïðîòèåï³äåì³÷íî-

ãî ðåæèìó òà íàäàííÿì ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñï³ëüíî ç îð-

ãàíàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.2. Ïåðåâ³ðêó ðîáîòè ³ ðåâ³ç³þ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íòåðíàòó ïðîâîäÿòü Äå-

ïàðòàìåíò òà ³íø³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8. Ïðèïèíåííÿ ³íòåðíàòó

8.1. Ïðèïèíåííÿ ³íòåðíàòó (ó ðåçóëüòàò³ éîãî ë³êâ³äàö³¿, çëèòòÿ, ïîä³ëó, ïðèºäíàííÿ àáî ïåðå-

òâîðåííÿ) çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà, ñóäó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

8.2. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ³íòåðíàòó (ó ðåçóëüòàò³ éîãî ë³êâ³äàö³¿, çëèòòÿ, ïîä³ëó, ïðèºäíàííÿ àáî ïå-

ðåòâîðåííÿ) ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïî-

â³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ³íòåðíàòó (ó ðåçóëüòàò³ éîãî ë³êâ³äàö³¿, çëèòòÿ, ïîä³ëó, ïðèºäíàííÿ àáî ïå-

ðåòâîðåííÿ) ìàéíî ³ éîãî àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âè-

äó àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про Комісію з розгляду питань 
щодо компенсації витрат на стаціонарне лікування,
в тому числі ендопротезування, слухопротезування 

та протезування ока киян — учасників 
антитерористичної операції, відшкодування коштів 

на складне протезування киян, інвалідність яких пов’язана 
з участю в антитерористичній операції

Розпорядження № 1220 від 2 грудня 2016 року
На виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додатко(

вих пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» (в редакції рішення Київ(
ської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 112/2015), відповідно до міської цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 2016(2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 ро(
ку № 116/116 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад(
міністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі(
ністрації)»:

1. Óòâîðèòè Êîì³ñ³þ ç ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî

êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â

òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçó-

âàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ îêà, êèÿí — ó÷àñíèê³â

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, â³äøêîäóâàííÿ

êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâàë³ä-

í³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñ-

òè÷í³é îïåðàö³¿, òà çàòâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé

ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Êîì³ñ³þ ç ðîç-

ãëÿäó ïèòàíü ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòà-

ö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçó-

âàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ îêà

êèÿí — ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿,

â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàí-

íÿ êèÿí, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â

àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1323 «Ïðî êî-

ì³ñ³þ ç âèð³øåííÿ ïèòàíü íàäàííÿ äîïîìîãè êè-

ÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

02.12.2016 ¹ 1220

Персональний склад
Комісії з розгляду питань щодо компенсації витрат 

на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, 
слухопротезування та протезування ока киян — учасників 

антитерористичної операції, відшкодування коштів 
на складне протезування киян, інвалідність яких пов’язана 

з участю в антитерористичній операції

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿

×åðêàøèíà Ëþäìèëà Áîðèñ³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿

ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),

ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Êëàé Ñâ³òëàíà Ðóñëàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìà-
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äÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè óïðàâ-

ë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòàìåí-

òó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿)

Øåâ÷åíêî Îëåíà Ïåòð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìå-

äè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîñÿêîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ îðòîïåä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 12 — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îð-

òîïåä³¿ òà òðàâìàòîëîã³¿

Ìîõîðºâ Â³òàë³é Àíäð³éîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷-

íîãî îá’ºäíàííÿ «Êè¿âñüêà ñòîìàòîëîã³ÿ» — ãî-

ëîâíèé ñïåö³àë³ñò ³ç ñòîìàòîëîã³¿

Òêà÷åíêî Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³

øâèäêî¿ äîïîìîãè — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç õ³ðóð-

ã³¿

Ïîâ÷ Çîðÿíà Âàñèë³âíà çàâ³äóâà÷ îôòàëüìîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ îôòàëüìîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ «Öåíòð

ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà» — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îô-

òàëüìîëîã³¿

Ãåëåâåé Îëåã ²âàíîâè÷ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà

çãîäîþ)

Ñëþñàðåíêî ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà Êè¿âñüêîãî â³é-

ñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïî ðîáîò³ ç îñîáîâèì ñêëà-

äîì — íà÷àëüíèê â³ää³ëó (çà çãîäîþ)

Ëîáàí Þë³ÿ Ìèõàéë³âíà ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-

òó (çà çãîäîþ)

Êóçèê Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (çà çãîäîþ)

Øëàïàê Àëëà Âàñèë³âíà ÷ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî- åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-

êó (çà çãîäîþ)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

02.12.2016 ¹ 1220

Положення
про Комісію з розгляду питань щодо компенсації витрат на стаціонарне

лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування 
та протезування ока киян — учасників антитерористичної операції, 

відшкодування коштів на складне протезування киян,
інвалідність яких пов’язана з участю 

в антитерористичній операції

1. Êîì³ñ³ÿ ç ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³

åíäîïðîòåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ îêà êèÿí — ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷-

íî¿ îïåðàö³¿, â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà

ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ), º ïîñò³éíî ä³þ÷èì êîíñóëüòàòèâíî-äî-

ðàä÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ñòâîðåíèì íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ 2014 ðîêó

¹ 271/271 «Ïðî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿

òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 112/2015).

2. Êîì³ñ³ÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè ì³í³ñ-

òåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîç-

ïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, òà öèì Ïîëî-

æåííÿì.

3. Îñíîâíèì çàâäàííÿì Êîì³ñ³¿ º:

âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçó-

âàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ îêà êèÿí — ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, â³ä-

øêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â àíòè-

òåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

ï³äãîòîâêà îá´ðóíòîâàíî¿ â³äìîâè ó íàäàíí³ êîìïåíñàö³¿;

ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü Êîì³-

ñ³¿;

ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çìó òà

ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü Êîì³ñ³¿;

âèêîíàííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

4. Êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:

4.1. Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó âèçíà÷àº ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³-

êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ åíäîïðîòåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ îêà êèÿí — ó÷àñ-

íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâà-

ë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, òà ïîäàº â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.2. Ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó ñïðàâ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïîâíî-

âàæåíü Êîì³ñ³¿.

4.3. Ïîäàº Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ðîáîòè ïðîïîçèö³¿ òà

ðåêîìåíäàö³¿.

5. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî:

5.1. Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñ-

ë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-

íîñò³ òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâ-

äàíü.

5.2. Çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó ñâî¿é ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òî-

ìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õí³ìè

êåð³âíèêàìè), à òàêîæ ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ), äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

5.3. Óòâîðþâàòè ó ðàç³ ïîòðåáè äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ïîñò³éí³ àáî òèì÷à-

ñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè.

6. Êîì³ñ³ÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Êîì³ñ³ÿ óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿, ÿê³ áå-

ðóòü ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ìîæóòü âõîäèòè òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â

òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), ãðî-

ìàäñüêîñò³, à òàêîæ ³íø³ îñîáè (çà çãîäîþ), ùî º ôàõ³âöÿìè ç â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü.

9. Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Êîì³ñ³¿; âèçíà÷àº ïîðÿäîê ¿¿ ðîáî-

òè, ãîëîâóº íà ¿¿ çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº Êîì³ñ³þ ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îð-

ãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿ âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿:

ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Êîì³ñ³¿ çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ (â òîìó ÷èñë³ âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâêó ïî-

ðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî ¿¿ çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü Êîì³ñ³¿, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº ãîëîâó Êîì³ñ³¿ òà ³í-

øèõ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ ç öèõ ïèòàíü;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, äîðó÷åííÿ ãîëîâè Êîì³ñ³¿.

10. Ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º çàñ³äàííÿ, ùî ñêëèêàþòüñÿ ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ â ì³ðó ïîòðåáè.

Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüø ÿê ïîëîâèíà ¿¿

÷ëåí³â.

11. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³ÿ ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü

äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëî á³ëüø ÿê

ïîëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º

ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ô³êñóþòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì Êîì³ñ³¿, çà³íòåðåñîâàíèì îðãàíàì,

ï³äïðèºìñòâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

×ëåí Êîì³ñ³¿, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ìîæå âèêëàñòè ó ïèñüìîâ³é ôîðì³

ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

12. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³ñ³¿ ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ øëÿõîì âèäàííÿ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿).

13. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ çä³éñíþº

Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Керівник апарату  В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Розпорядження № 1232 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно(
сті», розпорядження виконавчого оріану Київської міської ради (Київської міської державної адміністра(
ції) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої ос(
віти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613762

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ïîâ-

íî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÒÅÕ-

ÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÄÈÇÀÉÍÓ äëÿ ÊÎËÅÄÆÓ (³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä 02070890, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01011,

ì. Êè¿â, âóëèöÿ Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà, áóäèíîê

2), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

(ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613762 ó ñôåð³ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²Î-

ÍÀËÜÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÄÈ-

ÇÀÉÍÓ äëÿ ÊÎËÅÄÆÓ, âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко
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Зміст
основного
завдання

Найменування заходу Відповідальні
за виконання

Строк
вико+
нання

Джерела
фінансування:

місцевий
бюджет, інші

джерела

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей 
Охорона здоров'я

1. Забезпечення
рівного доступу
всіх жінок
незалежно від
місця
проживання та
соціального
статусу до
високоякісних
медичних
послуг, що
надаються
вагітним,
створення умов
для безпечних
пологів

1) опрацювання питання щодо створення бази даних
про жінок з важкою соматичною патологією та
проведення заходів з підготовки до безпечного
материнства

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2) опрацювання питання щодо можливості відкриття
нових і функціонування утворених перинатальних
центрів

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

3) продовження роботи із забезпечення надання
вітчизняними перинатальними центрами
систематичної консультативної та методичної
допомоги

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2. Сприяння
створенню
середовища,
безпечного для
розвитку
дитини,
збереження її
здоров'я та
життя

1) упровадження в медичну практику системи катам+
нестичного спостереження за новонародженими та
дітьми віком до трьох років, у яких наявний ризик
порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку
хронічних захворювань

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2) проведення акції з інформування населення про
переваги виключно грудного вигодовування

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

3) продовження роботи із створення та забезпечення
функціонування мережі центрів (відділень,
кабінетів) медико+ соціальної допомоги дітям та
молоді "Клініка, дружня до молоді"

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

4) продовження роботи веб+сайту для підлітків та їх
батьків, що містить поради стосовно збереження
здоров'я

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

5) проведення для дітей та їх батьків навчання з
питань самоконтролю за цукровим діабетом, а також
регулярних семінарів на відповідну тему для лікарів,
дітей та їх батьків

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

6) впровадження в роботу дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів
здоров'я зберігаючих технологій "Навчання у русі"
для профілактики порушень постави, зору, органів
травлення дітей та залучення батьків до формування
здорового способу життя в родині

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

7) сприяння підвищенню рівня обізнаності медичних
працівників і батьків з питань профілактики,
діагностики та лікування захворювань дитячого віку,
в тому числі з рідкісними (орфанними)
захворюваннями, гемофілією, онкологічними
захворюваннями, цукровим діабетом II типу та
ожирінням, шляхом забезпечення організації
виступів фахівців у засобах масової інформації

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

8) проведення навчання серед медичних
працівників щодо особливостей медичної допомоги
дітям з політравмою

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

9) проведення серед дітей та батьків
роз'яснювальної роботи з питань необхідності
дотримання правил дорожнього руху, власної
безпеки

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

10) розроблення заходів щодо проведення серед
співробітників Національної поліції та ДСНС
роз'яснювальної роботи з питань надання першої та
невідкладної допомоги дітям, що отримали отруєння
та травми, в тому числі у дорожньо+транспортних
пригодах або інших надзвичайних ситуаціях, а також
здійснення заходів щодо відповідної підготовки
таких співробітників

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

11) забезпечити проведення обов'язкового
медичного профілактичного огляду дітей відповідно
до Порядку здійснення медичного обслуговування 

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2009 р. 
№ 1318 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст.
3266), та проведення профілактичної роботи з
учнями, їх батьками або законними представниками
щодо виявлення факторів ризику виникнення
алкогольних та наркотичних проблем

обсягу видатків

3. Підвищення
якості та
збільшення
обсягу
медичних
послуг, що
надаються
дітям

1) продовження впровадження в місті Києві
інтегрованого ведення хвороб у дітей до п'ятирічного
віку та інших вікових груп з метою зниження рівня
дитячої захворюваності та смертності

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2) забезпечення медикаментами, виробами
медичного призначення та лікувальним харчуванням
хворих дітей, у тому числі на рідкісні (орфанні)
захворювання дітей з: онкологічними та
онкогематологічними захворюваннями; хронічним
вірусним гепатитом В та С; передчасним статевим
розвитком до дев'яти років; артеріальною легеневою
гіпертензією; забезпечення медикаментами та
витратними матеріалами дітей, хворих на:
бульозний епідермоліз; спінальну м'язову атрофію;
дитячий церебральний параліч; первинний
вроджений імунодефіцит; муковісцидоз;
фенілкетонурію від чотирьох років; хворобу Гоше;
мукополісахарідоз; гемофілію типу А або В, хворобу
Віллебранда та інші важкі коагулопатії; нанізм
різного походження; тяжкі розлади психіки та
поведінки із спектру аутизму; ювенільний
ревматоідний артрит; інші рідкісні (орфанні
захворювання)

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

3) створення нових та оновлення даних щодо дітей,
хворих на хронічні захворювання, а також на рідкісні
(орфанні) захворювання

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

4) проведення скринінгових досліджень,
опрацювання питання створення бази даних дітей із
сколіозом, а також визначення реальних потреб у
консервативному та оперативному лікуванні сколіозу
у дітей

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

4. Здійснення
заходів,
спрямованих
на запобігання
дитячій
інвалідності та
підвищення
рівня надання
медичної
допомоги
дітям+
інвалідам

Продовження роботи із створення мережі кабінетів
охорони зору дітей у закладах охорони здоров'я II
рівня для запобігання виникненню порушення зору в
дітей дошкільного та шкільного віку

Департамент
охорони
здоров'я

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

5. Забезпе+
чення
реалізації
державної
політики у
сфері боротьби
з туберку+
льозом, нарко+
манією, ВІЛ+
інфекцією/
СНІДом,
захисту прав
ВІЛ+
інфікованих і
хворих на СНІД
дітей,
зниження рівня
небезпеки
інфікування
ВІЛ+уразливих
категорій дітей

Вивчення питання щодо створення центру соціальної
реабілітації для підлітків, які мають проблеми
хімічної, психологічної залежності дітей та молоді

Київський
міський
центр
соціальних
служб для
сім'ї,

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів 

6.
Забезпечення
інформування
дітей старшого
шкільного віку
про основи
захисту від
захворювання
на ВІЛ+
інфекцію/СНІД

1) проведення в загальноосвітніх навчальних
закладах у Всесвітній день боротьби із СНІДом 
(1 грудня) виховних годин і заходів, спрямованих на
підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ+
інфекції/СНІДу

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Київський
міський
центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Грудень Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2) впровадження у загальноосвітніх навчальних
закладах тренінгового курсу "Захисти себе від ВІЛ/
Школа проти СНІДу", "Рівний рівному"

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

7. Підвищення
рівня
обізнаності
населення
щодо ВІЛ+
інфекції/
СНІДу,
туберкульозу та
наркоманії,
формування
толерантного
ставлення до
ВІЛ+ інфіко+
ваних, хворих 
на СНІД і
наркоманію
дітей

Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на
туберкульоз заходів, орієнтованих на підвищення
рівня обізнаності щодо туберкульозу

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Березень Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

8. Обмеження
поширення
серед дітей
ВІЛ+інфекції/
СНІДу,
туберкульозу,
наркоманії

1) забезпечення інформування 100 відсотків дітей
старшого шкільного віку про методи захисту від
захворювань на ВІЛ+ інфекцію/СНІД, туберкульоз та
наркоманію

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в  межах
затвердженого
обсягу видатків

2) проведення у засобах масової інформації
кампанії, спрямованої на запобігання поширенню
наркоманії та інфікування на ВІЛ+інфекцію/СНІД,
туберкульоз

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту
Київський
міський
центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Оздоровлення та відпочинок

9. Організація
оздоровлення
та відпочинку
дітей міста
Києва, які по+
требують особ+
ливої соціаль+
ної підтримки
та уваги

Оздоровлення та відпочинок дітей Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Про затвердження міського плану заходів 
з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до 2016 року

Розпорядження № 1224 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Мі(

ністрів України від 23 серпня 2016 року № 590(р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2016 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року», з метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав
дітей:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêèé ïëàí çàõîä³â ç âèêî-

íàííÿ ó 2016 ðîö³ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðà-

ìè «Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîí-

âåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè» íà ïåð³îä äî 2016

ðîêó (äàë³ — ì³ñüêèé ïëàí çàõîä³â), ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèì â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, â³äïîâ³äàëü-

íèì çà âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî ïëàíó çàõîä³â:

2.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî ïëàíó

çàõîä³â.

2.2. Äî 01 ëþòîãî 2017 ðîêó ³íôîðìóâàòè Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó ïðî ðåçóëüòàòè âèêî-

íàííÿ ì³ñüêîãî ïëàíó çàõîä³â.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко 

Çàòâåðäæåíî 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

02.12.2016 ¹ 1224

МІСЬКИЙ ПЛАН
заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини на період до 2016 року»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹134(4904)

13

II. Освіта

10. Збільшення
кількості дітей,
які відвідують
дошкільні та
загальноосвітні
навчальні
заклади

1) розширення мережі навчальних закладів у місті
Києві

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2) збільшення кількості навчальних закладів з
безперешкодним доступом осіб з інвалідністю

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
держані
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

3) охоплення загальною середньою освітою дітей, які
переселилися з території проведення
антитерористичної операції чи залишилися в зоні її
проведення, забезпечення рівного доступу їх до
освіти за різними формами навчання, затвердження
відповідних планів+графіків

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

11. Запровад+
ження проекту
"Електронна
книга для учнів
5+х класів" у
навчальних
закладах міста,
у тому числі
для
спеціальних
загальноосвіт+
ніх шкіл+
інтернатів

Визначення базових навчальних закладів щодо
впровадження проекту "Електронна книга для учнів
5+х класів"; науково+методичний та організаційний
супровід щодо впровадження проекту;
перепідготовка та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, які впроваджують проект

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

12.
Забезпечення
дітей+інвалідів
послугами
навчальних
закладів
незалежно від
стану здоров'я
таких дітей та їх
місця
проживання

Розширення мережі інклюзивних закладів Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

III Культурний і духовний розвиток дитини

13. Створення
рівних умов
для доступу
кожної дитини
до позашкіль+
ної освіти

Проведення для дітей та учнівської молоді
всеукраїнських та міжнародних конкурсів,
фестивалів, змагань, інших масових заходів за
напрямами позашкільної освіти

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

14.
Забезпечення
духовного
розвитку та
соціальної
адаптації дітей
з особливими
потребами

Дитячий мистецький благодійний проект "Крилаті
мрії"

Департамент
культури

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

IV. Захист прав дітей різних категорій 
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

15. Підвищення
рівня культури
сімейних
стосунків і
відповідаль+
ності батьків за
виконання
своїх обов'язків
шляхом
активізації
участі батьків у
семінарах,
тренінгах, що
сприяють
формуванню
сімейних
цінностей

1) проведення заходів до Дня захисту дітей Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Департамент
культури,
Служба у
справах дітей
та сім'ї,
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Травень +
червень

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

2) проведення заходів до Дня сім'ї, Дня матері Служба у
справах дітей
та сім'ї,
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Травень Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

16. Удоскона+
лення системи
соціальної
роботи із
сім'ями, що
мають дітей і
перебувають у
складних
життєвих
обставинах

Забезпечення соціального супроводу сімей з дітьми,
які перебувають у складних життєвих обставинах, у
тому числі сімей внутрішньо переміщених осіб

Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

17. Своєчасне
виявлення
бездоглядних
та безпритуль+
них дітей, їх
влаштування у
сімейні форми
виховання

Організація проведення оперативно+
профілактичних заходів "Канікули", "Вокзал", "Діти
вулиці" з метою своєчасного виявлення
бездоглядних та безпритульних дітей, встановлення
та притягнення до відповідальності дорослих осіб,
які залучають дітей до протиправної діяльності

Служба у
справах дітей
та сім'ї,
Головне
управління
Національної
поліції у 
м. Києві (за
згодою)

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

18. Упорядку+
вання системи
обліку
бездоглядних
та безпритуль+
них дітей 

Забезпечення наповнення та своєчасне внесення змін
до обліково+статистичних карток в ЄІАС "Діти"

Служба у
справах дітей
та сім'ї

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

Соціальний захист дітей+сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

19. Забезпе+
чення розвитку
сімейних форм
виховання 

1) проведення заходів до Дня усиновлення Служба у
справах дітей
та сім'ї

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

дітей+сиріт та
дітей, позбав+
лених бать+
ківського
піклування
(усиновлення,
опіка та
піклування,
створення
дитячих
будинків
сімейного типу,
прийомних
сімей)

2) сприяння засобам масової інформації щодо
проведення інформаційно+роз'яснювальної роботи з
питань захисту прав дітей, розміщення інформації
про дітей+сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування з метою активізації їх усиновлення, опіки,
піклування, влаштування у прийомні сім'ї, дитячі
будинки сімейного типу

Служба у
справах дітей
та сім'ї,
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

3) забезпечення проведення курсів з підготовки
потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків+вихователів

Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

4) співпраця органів виконавчої влади та
неурядових організацій у сфері надання громадянам
України інформації про дітей, які можуть бути
усиновлені, з використанням можливостей
Всеукраїнського порталу національного усиновлення
"Сирітству + ні!"

Служба у
справах дітей
та сім'ї

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

5) забезпечення дотримання пріоритетності сімейних
форм влаштування та усиновлення громадянами
України дітей+ сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування

Служба у
справах дітей
та сім'ї

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

20. Забезпе+
чення доступу
не менш як 95
відсоткам
населення до
повної та
об'єктивної
інформації з
питань
влаштування
дітей+сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до
дитячих
будинків
сімейного типу
і прийомних
сімей

Сприяння висвітленню у засобах масової інформації
проблем соціального сирітства, популяризації
сімейного виховання дітей+сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування

Служба у
справах дітей
та сім'ї,
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

Захист дітей+інвалідів

21. Забезпе+
чення
реабілітації та
соціальної
адаптації дітей+
інвалідів, які
обслуговуються
в соціальних
установах

Надання високоякісних реабілітаційних послуг дітям+
інвалідам

Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Захист дітей+біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без
громадянства

22. Створення
умов для
влаштування
дітей+біженців,
дітей, які
перебувають на
території
України без
законних
представників,
та дітей без
громадянства,
сприяння
об'єднанню їх
із сім'ями

Забезпечення тимчасового влаштування дітей,
розлучених із сім'єю, до дитячих закладів або сімей

Служба у
справах дітей
та сім'ї

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Боротьба з використанням дитячої праці

23. Здійснення
заходів,
спрямованих
на боротьбу з
використанням
найгірших
форм дитячої
праці

Проведення разом із представниками професійних
спілок та організацій роботодавців перевірок стану
дотримання вимог законодавства про працю щодо
неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та
організаціях незалежно від форми власності

Служба у
справах дітей
та сім'ї

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

24. Здійснення
моніторингу
стану дитячої
злочинності та
злочинів,
вчинених проти
дітей

Здійснювати профілактичні заходи з профілактики
правопорушень та правопорядку

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Не потребує
фінансових
ресурсів

V. Участь дітей у житті суспільства

25. Забезпе+
чення
реалізації
права дітей
висловлювати
свою думку,
виховання
навичок
прийняття
соціально
мотивованих
рішень

Проведення Всеукраїнського збору лідерів органів
учнівського самоврядування загальноосвітніх
навчальних закладів

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Протягом
року

Бюджет міста
Києва, в межах
затвердженого
обсягу видатків

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про перезатвердження робочого проекту 
«Капітальний ремонт дорожнього одягу Кільцевої дороги»

Розпорядження № 1226 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», розпорядження вико(

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 червня 2013 року
№ 982 «Про капітальний ремонт дорожнього одягу Кільцевої дороги», з метою приведення дорожнього по(
криття та тротуарів Кільцевої дороги у відповідність з державними будівельними нормами України:

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî îäÿãó Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè»,

âðàõîâóþ÷è åêñïåðòí³ çâ³òè ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³ä 30 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 00-

0914-14/ÏÁ òà â³ä 4 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 28-0444-16-À, âèäàí³ Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ñïå-
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ö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³-

âåëüíî¿ åêñïåðòèçè», ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ) òà äîäàòêîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôëÿ-

ö³éíèìè ïðîöåñàìè (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áó-

ä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðå-

çóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 203 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó «Êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî îäÿãó Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäàêà ². Â.

Голова В. Кличко

Показники Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва Капітальний ремонт

Категорія дороги Магістраіьна вулиця загальноміського значення
безперервного руху

Довжина ділянки км 6,071

Ширина проїзної частини м 2x15,00+2x18,75

Ширина запобіжної смуги м 0,75

Ширина смуги руху м 3,75

Кількість смуг руху проїзної частини шт. 8+10

Загальна ширина покриття м 2x16,50+2x20,25

Мініматьний радіус у плані м 600

Мінімальні радіуси вертикальних кривих: 
опуклої; 
угнутої

м
м

6000 
1500

Максимальний поздовжній ухил % 26,89

Верхній шар покриття Щебенево+мастиковий
асфальтобетон (ЩМА+20) 
на бітумі БМПА 60/90+53

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту в
поточних цінах станом на 29.09.2016,

тис. грн 432611,612

в т.ч.: будівельні роботи
устаткування
інші витрати
Зворотні суми

тис. грн
тис.грн 
тис. грн
тис. грн

350 093,089
679,049
81 839,474
3 763,820

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на
28.09.2016,
в т.ч.:
інші витрати

тис. грн

1170,878

1 170,878

Тривалість закінчення капітального ремонту місяць 14,5

Про перезатвердження проекту «Комплексний розвиток 
інженерно(транспортної інфраструктури мікрорайонів 

малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі 
м. Києва» (Коригування)

Розпорядження № 1227 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», постанови Ка(

бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне(
ту Міністрів України», у зв’язку з коригуванням проекту «Комплексний розвиток інженерно(транспортної ін(
фраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі м. Києва» (Кори(
гування):

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Êîìïëåêñíèé ðîçâèòîê ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ì³êðîðàéîí³â ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè ñ. Òðîºùèíà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», âðàõîâó-

þ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çà-

ö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» (ÄÏ «Óêðäåðæáóäåêñ-

ïåðòèçà») â³ä 19 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-0249-16/²Ç òà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâ-

íî¿ åêñïåðòèçè, íàäàíèé Ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà-

¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (Ñëóæáà «Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà») 31 áåðåçíÿ 2005 ðîêó çà ¹ 4627,

ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Про реконструкцію нежитлового приміщення 
на вул. Мостицькій, 20 для створення умов для надання 

соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян
у Подільському районі

Розпорядження № 1225 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статей 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення надання якісних соціальних послуг та послуг
у сфері соціального захисту громадян:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ íåæèòëîâîãî ïðè-

ì³ùåííÿ íà âóë. Ìîñòèöüê³é, 20 äëÿ ñòâîðåííÿ

óìîâ äëÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ïîñëóã ó

ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè Ïîä³ëüñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.2. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè

ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

3.7. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

4. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî çàê³í÷åíèé áóä³âíèö-

òâîì îá’ºêò áóäå â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà-

ðàõîâàíèé äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Голова В. Кличко

Показник Одиниця
виміру

Кількість

у тому числі по пускових комплексах

Всього 1+й
пусковий
комплекс

2+й пусковий
комплекс

Вид будівництва + нове будівництво

Наземні споруди 

Площа ділянки, га 0,1920 + 0,1920 

у тому числі:

трансформаторні підстанції (ТП) + 3 шт га 0,0405 + 0,0405

комплектні трансформаторні підстанції (КТП) + 6 шт га 0,0120 + 0,0120

каналізаційні насосні станції (КНС) + 6 шт га 0,1350 + 0,1350

шафні регуляторні пункти (ШРП)+З шт га 0,0045 + 0,0045

Площа забудови, м2 463,70 + 463,70

у тому числі:

трансформаторні підстанції (ТП) м2 215,22 + 215,22

комплектні трансформаторні підстанції (КТП) м2 64,56 + 64,56

каналізаційні насосні станції (КНС) м2 183,92 + 183,92

Загальна площа, м2 391,20 + 391,20

у тому числі:

трансформаторних підстанцій (ТП) м2 181,80 + 181,80

каналізаційних насосних станцій (КНС) м2 209,40 + 209,40

Будівельний об'єм, м3 2158,88 + 2158,88

у тому числі:

трансформаторних підстанцій (ТП) м3 805,08 + 805,08

комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) м3 154,80 + 154,80

каналізаційних насосних станцій (КНС) м3 1190,0 + 1190,0

шафних регуляторних пунктів (ШРП) м3 9,0 + 9,0

Інженерні мережі:

Водопровід м 23869,0 1475,0 22394,0

Санація існуючого водопроводу м 70,50 70,50 +

Каналізація м 20902,0 + 20902,0

Напірна каналізація м 4660,0 + 4660,0

Газопровід середнього тиску м 4034,0 + 4034,0

Газопровід низького тиску м 8856,0 + 8856,0

Кабельні мережі 10 кВ м 9100,0 + 9100,0

Кабельні мережі 0,4 кВ м 23000,0 + 23000,0

Телефонна каналізація м 2100,0 + 2100,0

Мережі кабельного телебачення м 18000,0 + 18000,0

Дороги:

Улаштування доріг, м2 106560,0 + 106560,0

у тому числі:

+ з двошаровим покриттям м2 79720,0 + 79720,0

+ з одношаровим покриттям м2 26840,0 + 26840,0

Благоустрій

Озеленення:

+ дерева шт. 123 + 123

+ газони м2 6600,00 + 6600.00

Тривалість завершення будівництва місяць 34,0 2,0 32,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних
цінах станом на 30.06.2016 р.,

тис. грн 313111,284 6373,353 306737,931

у тому числі:

+ будівельні роботи тис. грн 245018,435 4686,656 240331,779

+ устаткування тис. грн 3446,389 + 3446,389

+ інші витрати тис. грн 64646,460 1686,697 62659.763

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на
01.12.2015 р.,

тис. грн 32645,710 3670,660 28975,050

у тому числі:

+ будівельні роботи тис. грн 22946.861 2583,370 20363,491

+ устаткування тис. грн 119,840 + 119,840

+ інші витрати тис. грн 9579,009 1087,290 8491,719

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòó-

âàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 07 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 1174 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³êðîðàéîí³â ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè ñ. Òðîºùèíà â Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ² ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÒÂÀ
ÍÀÊÀÇ

31 æîâòíÿ 2016 ð. ì.Êè¿â ¹ 23-ç
Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 237/1550
Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó»
Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13,ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³

26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», Êîìïëåêñíî¿ êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ïðîìèñëîâîñò³ òà
ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà 2015 - 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 409/1274, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ
2015 ðîêó¹ 763 «Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó«Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó»,ç ìåòîþ ï³äòðèìêè,
ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ðîçâèòêó åêñïîðòíèõ ìîæëèâîñòåé êè¿âñüêèõ
âèðîáíèê³â:

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1.Âíåñòè Çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó»,çàòâåðäæåíîãî

íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08
æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 30-ç, çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 æîâòíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 162/1273, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà
H. Êîíäðàøîâà

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ 

òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
31.10.2016 ¹ 23-ç

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
24 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 237/1550

Çì³íè
äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó»

1. Ïóíêò 1.3. âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«1.3.Ìåòà êîíêóðñó–ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó åêñïîðòíî-îð³ºíòîâàíîãî âèðîáíèöòâà

ó ì³ñò³ Êèºâ³,ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ ïðåñòèæó êè¿âñüêèõ âèðîáíèê³â íà ñâ³òîâîìó ðèíêó,
çá³ëüøåííþ îáñÿã³â ¿õíüîãî åêñïîðòó, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ òà êîíêóðåíòîçäàòíîñò³
åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿, ðîá³ò ³ ïîñëóã.».

2. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 1.4. âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«ó÷àñíèê Êîíêóðñó – ï³äïðèºìñòâî-åêñïîðòåð áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàñíîñò³,

çàðåºñòðîâàíå ó ì³ñò³ Êèºâ³,ÿêå çä³éñíþâàëî åêñïîðò òîâàð³â (ðîá³ò,ïîñëóã) ïðîòÿãîì
çâ³òíîãî ïåð³îäó òà ÿêå ïîäàëî íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â Êîíêóðñ³ çã³äíî ç
ïóíêòîì 2.1. öüîãî Ïîëîæåííÿ;».

3. Ï³äïóíêò 1.6.8. ïóíêòó 1.6. âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«1.6.8. «Âèðîáíèöòâî êîìï'þòåð³â, åëåêòðîííî¿ òà îïòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿»:
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî êîìï'þòåð³â, åëåêòðîííî¿ òà îïòè÷íî¿

ïðîäóêö³¿» ñåðåä ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî êîìï'þòåð³â, åëåêòðîííî¿ òà îïòè÷íî¿

ïðîäóêö³¿» ñåðåä ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî êîìï'þòåð³â, åëåêòðîííî¿ òà îïòè÷íî¿

ïðîäóêö³¿» ñåðåä âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ.»
4.Ïóíêò 1.6.äîïîâíèòè ï³ñëÿ ï³äïóíêòó 1.6.8.íîâèìè ï³äïóíêòàìè 1.6.9., 1.6.10.,

1.6.11. òàêîãî çì³ñòó:
«1.6.9. «Âèðîáíèöòâî åëåêòðè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ»:
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî åëåêòðè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ» ñåðåä ìàëèõ

ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî åëåêòðè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ» ñåðåä

ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî åëåêòðè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ» ñåðåä

âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ.
1.6.10. «Âèðîáíèöòâî ìàøèí ³ óñòàòêóâàííÿ»:
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî ìàøèí ³ óñòàòêóâàííÿ» ñåðåä ìàëèõ

ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî ìàøèí ³ óñòàòêóâàííÿ» ñåðåä ñåðåäí³õ

ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî ìàøèí ³ óñòàòêóâàííÿ» ñåðåä âåëèêèõ

ï³äïðèºìñòâ.
1.6.11. «Âèðîáíèöòâî àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â»:
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â» ñåðåä ìàëèõ

ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â» ñåðåä ñåðåäí³õ

ï³äïðèºìñòâ;
êðàùèé åêñïîðòåð ãàëóç³ «Âèðîáíèöòâî àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â» ñåðåä âåëèêèõ

ï³äïðèºìñòâ.».

5. Ï³äï³äïóíêòè «à», «á» ï³äïóíêòó 2.3.1. ïóíêòó 2.3. âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«à) çàãàëüíèé îáñÿã åêñïîðòó ó ôàêòè÷íèõ ö³íàõ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ (â òèñ.äîë.ÑØÀ):
êîæí³ 10 òèñ. äîë. ÑØÀ äîð³âíþþòü 1 áàëó;
îáñÿã åêñïîðòó îêðóãëþºòüñÿ äî 10 òèñ. äîë. ÑØÀ, íàïðèêëàä, 4891,1 òèñ. äîë.

ÑØÀ = 4890 òèñ. äîë. ÑØÀ = 489 áàë³â»
«á) òåìïè ðîñòóåêñïîðòóóçâ³òíîìóïåð³îä³ óïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì çâ³òíèì ðîêîì:
â³ä 0%äî 1%-1 áàë; â³ä 1% äî 5% - 5 áàë³â; â³ä 5% äî 10% - 10 áàë³â; âèùå 10%

- 15 áàë³â.
Ïîêàçíèê òåìïó ðîñòó åêñïîðòó îêðóãëþºòüñÿ äî ö³ëîãî ÷èñëà.»
6.Ïóíêò 3.4.äîïîâíèòè ï³ñëÿ àáçàöó øîñòîãî íîâèìè àáçàöàìè ñüîìèì ³ âîñüìèì

òàêîãî çì³ñòó:
«Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðè ï³äâåäåíí³ ï³äñóìê³â âðàõîâóâàòè, îêð³ì äàíèõ,

çàçíà÷åíèõ ó êîíêóðñíèõ êàðòêàõ, ³íôîðìàö³þ ç ³íøèõ îô³ö³éíèõ äæåðåë, à òàêîæ
äàí³ ï³äïðèºìñòâ,ÿê³ çä³éñíþâàëè åêñïîðò âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿ ÷åðåç ñïåöåêñïîðòåð³â
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå íàãîðîäæóâàòè çàîõî÷óâàëüíèìè äèïëîìàìè òà ïðèçàìè
ó÷àñíèê³â Êîíêóðñó, ÿê³ íàáðàëè ìàêñèìàëüíî áëèçüêó äî ïåðåìîæö³â êîíêóðñó
ê³ëüê³ñòü áàë³â òà ïîêàçàëè îñîáëèâ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ çà
îêðåìèìè ïîêàçíèêàìè.».

7. Êàðòêó ó÷àñíèêà êîíêóðñó «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó» (äîäàòîê äî Ïîëîæåííÿ
ïðî êîíêóðñ «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó») âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà
H. Êîíäðàøîâà

Äîäàòîê
äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó» 

(ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ 
òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 31.10.2016 ¹ 23-ç

Êàðòêà ó÷àñíèêà êîíêóðñó «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó»

Êàðòêó çàïîâíèâ____________    òåë.____________

Ïîâíîòó ³ äîñòîâ³ðí³ñòü äàíèõ ï³äòâåðäæóþ

Êåð³âíèê________________________________Ï³äïèñ

(Ï.².Á., ïîñàäà)

Ãîëîâíèé áóõãàëòåð____________________Ï³äïèñ

(Ï.².Á.) 

ÌË.

ÍÎÌ²ÍÀÖ²ß

ÏÎÂÍÀ ÍÀÇÂÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ, îô³ö³éíà àäðåñà, òåë., email, website.

Êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà (Ï.².Á., ïîñàäà)

Ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ó çâ³òíîìó ðîö³

Íîìåíêëàòóðà åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ â çâ³òíîìó ðîö³ (³ç çàçíà÷åííÿì
ô³çè÷íîãî îáñÿãó òà âàðòîñò³ çà êîæíîþ ïîçèö³ºþ (òèñ. äîë. ÑØÀ))

1) 
2)
3)...

Çàãàëüíèé îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ó çâ³òíîìó ðîö³ (òèñ. äîë. ÑØÀ)

ÎÑÍÎÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ:

Çàãàëüíèé îáñÿã åêñïîðòó ó ôàêòè÷íèõ ö³íàõ ó çâ³òíîìó ðîö³ 
(òèñ. äîë. ÑØÀ)

Òåìï ðîñòó îáñÿãó åêñïîðòó ó çâ³òíîìó ðîö³ â ïîð³âíÿíí³ ç ðîêîì, ùî
ïåðåäóº çâ³òíîìó (%)

Îáñÿã åêñïîðòó â çâ³òíîìó ðîö³ ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ïðàöþþ÷îãî 
(òèñ. äîë. ÑØÀ)

Ïèòîìà âàãà îáñÿãó åêñïîðòó ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ â
çâ³òíîìó ðîö³ (%)

ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ:

²íôîðìàö³ÿ ïðî íàãîðîäè ì³æíàðîäíèõ ÿðìàðê³â ³ âèñòàâîê åêñïîðòíî¿
ïðîäóêö³¿, îòðèìàíèõ ó çâ³òíîìó ðîö³ (íàâåñòè íàçâè)

Ãåîãðàô³ÿ åêñïîðòó ó çâ³òíîìó ðîö³ (íàâåñòè êðà¿íè)

Íàÿâí³ñòü ì³æíàðîäíèõ ñåðòèô³êàò³â ÿêîñò³ òà â³äïîâ³äíîñò³, îòðèìàíèõ
ó çâ³òíîìó ðîö³ (íàâåñòè íàçâè)

22.12.2016 ðîêó î 19.00 â àêòîâ³é çàë³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë.Êîøèöÿ, 11) â³äáóäóòüñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ,
ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ñèòóàö³ºþ íàâêîëî îçåðà Êà÷èíå
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

Ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò äëÿ ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â çáîð³â.
Îðãàí³çàòîð «²í³ö³àòèâíà ãðóïà ùîäî çàõèñòó çàêîííèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.Êèºâà ïðè çàáóäîâ³ â ìåæàõ î.Êà÷èíå â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». òåë.(044) 331-84-31.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü - Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë.
4540164). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2, ² ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà
198,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 3793300,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) - 15805,42
ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 450-07-15.

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà, III ð³âåíü àêðåäèòàö³¿, ì. Êè¿â, 01032,
âóë. Ë.Òîëñòîãî, 31, òåë. 2883262, îãîëîøóº êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðè çàì³ùåíí³ âàêàíòíèõ ïîñàä
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Âàêàíòí³ ïîñàäè, íà ÿê³ îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ:

1. Ïðîôåñîð êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í – 0,25 îä.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – îäèí ì³ñÿöü â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.

Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äî â³ää³ëó êàäð³â òà îðãàí³çàö³éíî¿
ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà.

Âòðà÷åíå Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî,âèäàíå 16 êâ³òíÿ 2008 ðîêó Øåâ÷åíê³âñüêîþ

ðàéîííîþ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ íà êâàðòèðó, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, áóä. 22, êâ. 183, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³

Ñìàãë³þ Äìèòðó Ïåòðîâè÷ó, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-

ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ. ì
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó

ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1,2 ïîâåðõ
âóë. Ðàéäóæíà, 51

ÄÍÇ ¹ 772 413,80
²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà

(êóðñè ôðàíöóçüêî¿ ìîâè, ôîëüêëîðíèé
ãóðòîê, ìåòîäè÷í³ êàá³íåòè)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.08.2016

15% 200,10 82800,00

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 1 ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. Ï. Çàïîðîæöÿ, 26, 540-96-79)

1 1,2, 3 ïîâåðõ âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, 7 519,10
Ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ àáî ÷àñòêîâî
ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.08.2016

1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè
íà ì³ñÿöü ..........................................40 ãðí. 90 êîï.

íà 3 ì³ñÿö³ ....................................122 ãðí. 70 êîï.

íà 6 ì³ñÿö³â ..................................245 ãðí. 40 êîï.

íà 12 ì³ñÿö³â ................................490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ (ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

Îôîðìëåííÿ  ïðîâîäèòüñÿ  â  ðåäàêö ³ ¿



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè àâòîâîêçàë «Òåðåìêè»

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà â³äêðèâàòèìå ïåðåõîïëþþ÷³ àâ-
òîñòàíö³¿ íà â’¿çäàõ ó Êè¿â, ùî äîçâîëèòü ðîçâàíòà-
æèòè âóëèö³ ì³ñòà òà îïòèì³çóâàòè ïåðåâåçåííÿ. Ïðî
öå ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ â³ä-
êðèòòÿ íîâîãî àâòîâîêçàëó «Òåðåìêè». Öå ïåðøèé

ó ì³ñò³ îá’ºêò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ô³íàí-
ñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ÿêîãî çä³éñíþâàëîñÿ çà ðàõó-
íîê ïðèâàòíîãî ³íâåñòîðà.

«10 òèñÿ÷ àâòîáóñ³â ïðè¿æäæàº ùîäíÿ äî Êèºâà ³
íàøå çàâäàííÿ — ðîáèòè ïåðåõîïëþþ÷³ àâòîñòàí-
ö³¿, ùî äàâàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ëþäÿì çà¿æäæàòè â
ì³ñòî òà ïåðåñ³äàòè íà êîìóíàëüíèé ì³ñüêèé òðàíñ-
ïîðò», — çàçíà÷èâ ìåð.

Ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü àâòîâîêçàëó — 450 ðåé-
ñ³â òà 9 òèñ. ïàñàæèð³â íà äîáó, à ó ïåðñïåêòèâ³ öåé
ïîêàçíèê ìîæå çðîñòè äî 800 ðåéñ³â íà äåíü. Äëÿ
ïàñàæèð³â òóò îáëàäíàí³ êîìôîðòí³ çàëè î÷³êóâàí-
íÿ, ê³ìíàòè ìàòåð³ òà äèòèíè, ìåäïóíêò, ìàãàçèíè
³ êàôå, ì³í³-ãîòåëü, àâòîìàòèçîâàí³ êàìåðè ñõîâó.
Êð³ì òîãî, àâòîâîêçàë ïîâí³ñòþ ïðèñòîñîâàíèé äëÿ
ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Íà éîãî òåðèòîð³¿
òàêîæ ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè äëÿ òåõîáñëóãîâóâàííÿ àâ-
òîáóñ³â, îáëàäíàíà ìèéêà, º ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó äëÿ
âîä³¿â �

Ïðîãîëîñóâàòè çà êðàùèé ïðîåêò
Áþäæåòó ó÷àñò³ êèÿíè çìîæóòü
ç 17 ïî 26 ãðóäíÿ

ÁÞÄÆÅÒ ó÷àñò³ — íîâèé äëÿ ì³ñ-
òà ïðîåêò, à ïåðøèé åòàï, ÿêèé
çàðàç òðèâàº, — öå ìîæëèâ³ñòü
íàïðàöþâàòè ñïðàâä³ ä³ºâ³ ìå-
õàí³çìè, âðåãóëþâàòè âñ³ ìîìåí-
òè, ùîá íàñòóïí³ ïðîõîäèëè á³ëüø
çëàãîäæåíî òà ïðîäóêòèâíî.

Íàãàäàºìî, ùî ðåºñòðàö³ÿ ïðî-
åêò³â çàâåðøèëàñÿ 6 ãðóäíÿ. Íà-
ðàç³ ¿õ îö³íþþòü êîì³ñ³¿, à ç 17
äî 26 ïðîéäå â³äêðèòå ãîëîñó-
âàííÿ çà êðàùèé ïðîåêò. ²ìåíà
ïåðåìîæö³â ñòàíóòü â³äîì³ 27-
28 ãðóäíÿ. Íà ðåàë³çàö³þ ³äåé ó

áþäæåò³ Êèºâà íà 2017 ð³ê ïåðåä-
áà÷àòü 50 ìëí ãðí. Âò³ëèòè ¿õ ó
æèòòÿ îá³öÿþòü ïðîòÿãîì ðîêó.

Ïðîãîëîñóâàòè çà êðàùèé ïðî-
åêò êèÿíè çìîæóòü ç 17 ïî 26 ãðóä-
íÿ íà ñàéò³: https://kyiv. pb. org.
ua/ àáî ó ïóíêò³ ï³äòðèìêè, çà-
ïîâíèâøè ôîðìóëÿð âñòàíîâëå-
íîãî çðàçêà çã³äíî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè â³ä 15 âåðåñ-
íÿ 2016 ð. ¹ 865 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàä-
ñüêèé áþäæåò (áþäæåò ó÷àñò³)
ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê» �

Ó Êè¿âðàä³ â³äáóëàñÿ Ïåðøà ñåñ³ÿ äèòÿ÷î-þíàöüêîãî 
ïàðëàìåíòó

Ó ÑÅÐÅÄÓ äî Äíÿ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ó ñåñ³éí³é çàë³ Êè-
¿âðàäè â³äáóëàñÿ Ïåðøà ñåñ³ÿ äè-
òÿ÷î-þíàöüêîãî ïàðëàìåíòó
(ÄÞÏ) Êèºâà. Á³ëüøå ñîòí³ äåëå-
ãàò³â â³ä ñòîëè÷íî¿ ó÷í³âñüêî¿ ìî-
ëîä³ îáãîâîðèëè íàãàëüí³ ïèòàí-
íÿ, ðîçãëÿíóëè òà çàòâåðäèëè ìî-
ëîä³æí³ ïðîåêòè, ùî º âàæëèâèìè
äëÿ ì³ñòà.

«Ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîáî÷èõ
çàñ³äàíü ÄÞÏ þí³ äåëåãàòè âæå
íàïðàöþâàëè, à íèí³ éøëîñÿ ïðî
òå, ùî õâèëþº ìîëîäü Êèºâà, çîê-
ðåìà, ñòâîðåííÿ ³íòåðàêòèâíî¿ ìà-
ïè ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü ³ç âðàæåííÿ-
ìè ä³òåé, çàáåçïå÷åííÿ ñó÷àñíî-
ãî òà áåçïå÷íîãî äîçâ³ëëÿ ó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïðîâåäåííÿ
ïîñèëåíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿ â øêî-
ëàõ, òîùî», — ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî.

Ó÷àñíèêè ÄÞÏ ïðèéíÿëè Ðå-
çîëþö³þ ² ñåñ³¿ ² ñêëèêàííÿ, äå
çâåðòàþòüñÿ äî ìåðà Êèºâà òà äå-

ïóòàò³â Êè¿âðàäè ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ «Äíÿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ä³-
òåé ³ ìîëîä³» òðè÷³ íà ð³ê íà çà-
ñ³äàííÿõ ÊÌÐ çà ó÷àñò³ þíèõ äåëå-
ãàò³â. Òàêîæ çàêëèêàþòü ì³ñüêó
âëàäó ï³äòðèìàòè ïðîåêò ãðîìàäÿí-
ñüêîãî âèõîâàííÿ ³ ïîë³òè÷íî¿ ïðî-

ñâ³òè Ì18 «Ìîëîäø³ çà 18: ìè ìî-
æåìî á³ëüøå!» òà ùîð³÷íå ïðîâå-
äåííÿ Êè¿âñüêîãî äèòÿ÷î-þíàöü-
êîãî ôîðóìó Ì18.

Íàñòóïíó êîíôåðåíö³þ ÄÞÏ
çàïëàíîâàíî íà êâ³òåíü íàñòóï-
íîãî ðîêó �

Ó Ñâÿòîøèí³ òðèâàþòü çàõîäè 
â ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ïðàâà

Ó Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÕ Öåíòðàë³çîâàíî¿
á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè «Ñâ³÷àäî»
â³ää³ëó êóëüòóðè òà îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè íà âèêîíàííÿ
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ïëàíó çàõîä³â ç ïðî-
âåäåííÿ ó 2016 ðîö³ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî òèæíÿ ïðàâ» çàïëàíîâàíî
íèçêó çàõîä³â. Çîêðåìà â êíèãî-
çá³ðí³ ³ì. Î. Ãåðöåíà âæå â³äáó-
ëèñü çóñòð³÷³ ó÷í³â 9-õ êëàñ³â ñïåö-
øêîëè ¹ 185 ³ì. Â. Âåðíàäñüêî-
ãî ç äîöåíòîì, âèêëàäà÷åì Êè-
¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍ
Óêðà¿íè Ìàð³ºþ Ãóçåâàò, ñïåö³à-
ë³ñòîì Êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿
³íñïåêö³¿ (ÊÂ²) Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó Äàð³ºþ Äóäêî. Â³äâ³äóâà÷³
êíèãîçá³ðí³ ñòàëè ó÷àñíèêàìè
³íôîðìàö³éíî-ïðàâîâèõ ëåêòî-

ð³¿â, ïðîáëåìíèõ äèñêóñ³é, ïðå-
çåíòàö³é ïðîôåñ³¿ ïðàâîçíàâöÿ
òà ïðîâîçàõèñíèêà.

Ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é á³á-
ë³îòåö³ ïðîâåäåíî ãîäèíó ³íôîð-
ìóâàííÿ «ß ìàþ ïðàâî!». Êíèãî-
çá³ðíÿ «Äæåðåëî» ï³äãîòóâàëà
êíèæêîâó âèñòàâêó òà îãëÿä ë³-
òåðàòóðè «Îñíîâà æèòòÿ — Çà-
êîí», à ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ìàõòóì-
êóë³ ïðîòÿãîì òèæíÿ â³äáóëèñü
ñåàíñè òåëå³íôîðìóâàííÿ «Íî-
âå â çàêîíîäàâñòâ³», ï³ä ÷àñ ÿêèõ
êîðèñòóâà÷³ êíèãîçá³ðí³ îòðèìà-
ëè ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ñóáñè-
ä³é, ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè òà ñîö³-
àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Òèæäåíü ïðàâîâèõ çíàíü ó á³á-
ë³îòåêàõ ÖÁÑ «Ñâ³÷àäî» òðèâà-
òèìå äî 11 ãðóäíÿ �

Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè 
åêñ-êåð³âíèêà «Êè¿âåíåðãîõîëäèíãó»

ÑË²Ä×ÈÌÈ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðà-
òóðè ñï³ëüíî ³ç ñï³âðîá³òíèêàì
ÓÇÅ â ì. Êèºâ³ ÄÇÅ ÍÏ Óêðà¿íè
òà ÃÓ ÑÁÓ â ì³ñò³ Êèºâ³ òà îáëàñ-
ò³ çàòðèìàíî åêñ-ãîëîâó ïðàâ-
ë³ííÿ ÇÀÒ «Êîìïàí³ÿ Êè¿âåíåðãî-
õîëäèíã», ïðè÷åòíîãî äî íåçà-
êîííîãî â³ä÷óæåííÿ ó 2007 ðîö³
ïàêåòó àêö³é ÀÊ «Êè¿âåíåðãî»
âàðò³ñòþ ïîíàä 77 ìëí ãðí.

Çà îïåðàòèâíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, çàòðèìàíèé ãîòóâàâñÿ äî

âòå÷³ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â ðàéîí³ ïðî-
âåäåííÿ ÀÒÎ. Íàðàç³ çëîâìèñ-
íèêó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó
ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷å-
íîãî ÷. 5 ñò. 191 (ïðèâëàñíåííÿ,
ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâîëîä³í-
íÿì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæ-
áîâèì ñòàíîâèùåì) ÊÊ Óêðà-
¿íè. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùî-
äî îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî
çàõîäó �

Ó 2017-ìó Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âðàõóº 
òåíäåíö³¿ ïîïóëÿðíîñò³ ñîöìåðåæ äëÿ ïëàíóâàííÿ 
³íôîðìêàìïàí³é
ÏÐÎ ÍÎÂ² êîìóí³êàòèâí³ ìîæëèâîñò³ ñîö³àëüíèõ
ìåðåæ, à ñàìå Facebook, éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ïàíåëü-
íî¿ äèñêóñ³¿ â Óêðà¿íñüêîìó êðèçîâîìó ìåä³à-öåí-
òð³, ùî â³äáóëàñÿ ó ðàìêàõ VI ³ñïàíñüêî-óêðà¿í-
ñüêîãî Ôîðóìó æóðíàë³ñòèêè «Ñóñï³ëüíà äóìêà ³
ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ó ÷àñè êðèçè: ìåä³é-
íèé íàðàòèâ». Ó÷àñíèêè çàõîäó ä³éøëè âèñíîâ-
êó, ùî ñîöìåðåæ³ ìàþòü ïîòóæíèé ïîòåíö³àë äëÿ
çàâäàíü äåðæàâíî¿ ³íôîðìïîë³òèêè, àäæå ÷åðåç
íèõ îïåðàòèâíî ïîøèðþºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ð³çíî-
ìàí³òíî¿ òåìàòèêè, ñàìå òóò ëþäè îá’ºäíóþòüñÿ
ó ãðóïè òà ôîðìóþòü ñóñï³ëüíó äóìêó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-
òó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ Òåòÿíè Ãóçåíêî,
ðåêîìåíäàö³¿ åêñïåðò³â ïðî êîìóí³êàö³¿ ó ñîöìåðå-
æàõ áóäóòü âðàõîâàí³ ïðè ôîðìóâàíí³ ³íôîðìêàì-
ïàí³é ó 2017 ðîö³.

«Ó Í³ìå÷÷èí³ óðÿä îô³ö³éíî çàòâåðäèâ öèôðîâó
êîìóí³êàòèâíó ñòðàòåã³þ. Â Óêðà¿í³ âñå íà ð³âí³ õó-
äîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³. Íàø äåïàðòàìåíò äàâíî âå-
äå ïðîñâ³òíèöüêó òà ³íôîðìàö³éíó ðîáîòó ó ÔÁ. Ç
îãëÿäó íà ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ
êîøò³â, ìè ìîæåìî àêòèâí³øå âèêîðèñòîâóâàòè ö³
êàíàëè êîìóí³êàö³¿ äëÿ ñïðÿìóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ äî
ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿», — çàçíà÷èëà Òåòÿíà Ãóçåíêî �
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