
¹ 135 (4905) | â³âòîðîê | 13 ãðóäíÿ 2016 ð.

ßê óçãîäèòè ïîòðåáè ³ ìîæëèâîñò³
Ñàìå íàä âèð³øåííÿì öüîãî êëþ÷îâîãî

çàâäàííÿ îñü óæå ïîíàä äâà òèæí³ íàïîëåã-
ëèâî ïðàöþâàëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðàçîì
ç äåïàðòàìåíòàìè ÊÌÄÀ ³, äî ïåâíî¿ ì³ðè,
ñòîëè÷íîþ ãðîìàäîþ. Éäåòüñÿ ïðî íàäâàæ-
ëèâèé ïðîöåñ ï³äãîòîâêè é óõâàëåííÿ ïðî-
åêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó òà áþäæåòó Êèºâà íà 2017 ð³ê. Ó÷î-
ðà äåïóòàòè çàòâåðäèëè ö³ îñíîâí³ äîêó-
ìåíòè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà ó íàñòóïíî-
ìó ðîö³.

Íàéá³ëüøèé â³äñîòîê êîøò³â, à ñàìå
40,6%, ïåðåäáà÷åíî ñïðÿìóâàòè íà ðîçâè-
òîê òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³. Â³äïîâ³äíî äî ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî ðîçâèòêó, îð³-
ºíòîâíèé îáñÿã êàïâèäàòê³â íà 2017 ð³ê
ñêëàäàº 6323,1 ìëí ãðí. Çîêðåìà, íà òðàíñ-
ïîðòíó ãàëóçü ñòîëèö³ ïåðåäáà÷åíî 
2565,6 ìëí ãðí. Ó òîìó ÷èñë³ íà áóä³âíèöòâî
òà ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêò³â äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè — 1 428,7 ìëí ãðí.
Çàïëàíîâàíî ñïîðóäæåííÿ òà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ìàã³ñòðàëåé òà òðàíñïîðòíèõ âóçë³â 
(1070 ìëí ãðí),òðàìâàéíèõ òà òðîëåéáóñíèõ
ë³í³é (301,4 ìëí ãðí), ñâ³òëîôîðíèõ òà äî-
ðîæí³õ îá’ºêò³â (57,3 ìëí ãðí).

Íå çàáóëè äåïóòàòè ³ ïðî ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê ìåðåæ³ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³-
òåíó. Çîêðåìà, íà ïðêëàäàííÿ ï³äçåìêè íà
æèòëîâèé ìàñèâ «Âèíîãðàäàð» ïåðåäáà÷å-
íî 20 ìëí ãðí. Ñò³ëüêè æ çàêëàäåíî íà áó-
ä³âíèöòâî ä³ëüíèö³ â³ä ñò. «Àêàäåìì³ñòå÷-
êî» äî ñò. «Íîâîá³ëè÷³». Ùå 4 ìëí ãðí ï³äå
íà ðåêîíñòðóêö³þ ñèñòåìè àâòîìàòè÷íî¿
ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿. Ùîäî ïðèäáàííÿ
ðóõîìîãî ñêëàäó, òî íà öå ïåðåäáà÷åíî 
488,5 ìëí ãðí. Íà ö³ êîøòè ïëàíóºòüñÿ ïðè-
äáàòè 59 àâòîáóñ³â, 16 òðîëåéáóñ³â òà 2 òðàì-
âàéíèõ âàãîíè.

Íà ÆÊÃ ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çàêëàäåíî 1595,9
ìëí ãðí. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ òà áþäæåòíèõ çàêëàäàõ. Çîêðåìà,
40 ìëí ãðí íà âñòàíîâëåííÿ ²ÒÏ, 37,8 ìëí
ãðí — íà ìîíòàæ òåïëîë³÷èëüíèê³â òà ñèñ-
òåì ìîí³òîðèíãó. Òàêîæ 26,3 ìëí ãðí ïå-
ðåäáà÷åíî íà òåðìîñàíàö³þ çàêëàä³â îñâ³-
òè òà 5,5 ìëí ãðí — íà ðåêîíñòðóêö³þ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ äæåðåë.

Ïðîãðàìîþ íà ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íî-
ãî ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà óìîâ
ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ òà ïðèëåã-
ëèõ ñåëèù çàêëàäåíî 64,9 ìëí ãðí, íà ïîë³ï-
øåííÿ áëàãîóñòðîþ ïåðåäáà÷åíî 346 ìëí
ãðí. Ó òîìó ÷èñë³ 152,5 ìëí ãðí — íà êàï-
ðåìîíò ïàðê³â ³ ñêâåð³â. Ùå 28,9 ìëí ãðí —
íà ðåêîíñòðóêö³þ î÷èñíèõ òà ³íæåíåðíèõ
ñïîðóä òà ïëÿæ³â (îç. Òåëüá³í ³ Îïå÷åíü, îñò.
Òðóõàí³â ³ Äîëîáåöüêèé òà ³í.)

«Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçâèòîê ìåðåæ³ çà-
êëàä³â îñâ³òè. Ìîâà éäå ïðî áóä³âíèöòâî
íîâèõ øê³ë, ðåêîíñòðóêö³þ ÄÍÇ. Òàê, ïðè-
ì³ðîì, ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ çâåäóòü øêî-
ëó òà äèòñàäîê. Íà öå ó ïðîãðàì³ ñîöåêî-
íîìðîçâèòêó ìè çàêëàëè 51 ìëí òà 34,8 ìëí
ãðí â³äïîâ³äíî. Âèä³ëÿºìî ùå 85 ìëí ãðí
íà çâåäåííÿ ë³öåþ â 6-ìó ì³êðîðàéîí³ Îñî-
êîðê³â-Ï³âí³÷íèõ. Ñò³ëüêè æ, ïåðåäáà÷åíî
íà ðåêîíñòðóêö³þ çàêëàä³â îñâ³òè ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³. Ìàéæå 29 ìëí ãðí — ó
Ïîä³ëüñüêîìó. Íàéá³ëüøå — 100 ìëí ãðí —
îá³éäåòüñÿ ì³ñòó áóä³âíèöòâî ÇÍÇ íà ïåðå-
òèí³ âóëèöü Ëåáåäºâà-Êóìà÷à òà Çåìëÿ÷êè
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³», — çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

ßêùî áðàòè â ö³ëîìó, òî íà îñâ³òíþ ãà-
ëóçü ñòîëèö³ ó íàñòóïíîìó ðîö³ ñïðÿìóþòü
980,3 ìëí ãðí.

Äåùî ìåíøå êîøò³â, í³æ íà îñâ³òó Ïðî-
ãðàìîþ íà 2017 ð³ê ïåðåäáà÷åíî íà îõîðî-
íó çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò — 703,5
ìëí ãðí. Éäåòüñÿ ïðî âèäàòêè íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ áóä³âåëü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïå-
ðèíàòàëüíîãî öåíòðó — 44,4 ìëí ãðí, ïðèé-
ìàëüíîãî òà ñïåö³àë³çîâàíîãî â³ää³ëåíü
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 —
10,5 ìëí ãðí 32 ìëí ãðí âèä³ëÿºòüñÿ íà êà-
ïðåìîíò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëîãîâîãî
áóäèíêó ¹ 1 òà 35 ìëí ãðí — íà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ç ïðèáóäîâîþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá
íà âóë. Ãíàòà Þðè, 14-á.

Ó ö³ëîìó çà Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà 2017 ð³ê ïðîãî-
ëîñóâàëè 73 äåïóòàòè.

Êè¿â ïîïåðåäó áþäæåòíîãî ïðîöåñó
Òàêîæ äåïóòàòè çàòâåðäèëè áþäæåò ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2017 ð³ê. Äîõîäè ñòîëèö³ íà íà-
ñòóïíèé ð³ê âèçíà÷åíî ó ðîçì³ð³ 38,238 ìëðä
ãðí. Ïðè öüîìó ïðîãíîçîâàí³ âèäàòêè ñêëà-
äàòèìóòü 38,239 ìëí ãðí, ó òîìó ÷èñë³ çà-
ãàëüíîãî ôîíäó — 29,353 ìëðä ãðí òà ñïåö-
ôîíäó â ðîçì³ð³ 8,885 ìëðä ãðí. Ñóòòºâîãî
çá³ëüøåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó, ÿêà
íà ïî÷àòêó 2016 ðîêó ñêëàäàëà 27,136 ìëðä
ãðí, âäàëîñÿ äîñÿãòè çà ðàõóíîê ê³ëüêîõ
äæåðåë íàïîâíåííÿ.

«Îñíîâíèìè äæåðåëàìè íàïîâíåííÿ áþ-
äæåòó º ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ïî-
äàòîê íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ, àêöèçíèé
òà ºäèíèé ïîäàòîê. Òàêîæ ìè ìàºìî íîâó
íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìë³. Ïðèì³-
ðîì, öüîãîð³÷ ìè ïëàíóâàëè îòðèìàòè â³ä
ïëàòè çà çåìëþ 2,8 ìëðä ãðí, à ôàêòè÷íî

îòðèìàëè ó ï³âòîðà ðàçè á³ëüøå — ìàéæå
5 ìëðä. Ùå îäíå åôåêòèâíå äæåðåëî íàïîâ-
íåííÿ ì³ñüê³ ñêàðáíèö³ — ºäèíèé ïîäàòîê.
Íàäõîäæåííÿ â³ä íüîãî, àíàëîã³÷íå íàäõî-
äæåííÿì â³ä àêöèçó ³ â³ä ÷àñòêè ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ»,— çàçíà÷èâ Àíäð³é
Ñòðàíí³êîâ.

Â³äïîâ³äíî äî áþäæåòó íà 2017 ð³ê,
íàéá³ëüøå êîøò³â çàïëàíîâàíî ñïðÿìó-
âàòè íà ãàëóç³ îñâ³òè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ïðèì³ðîì âèäàòêè íà îñâ³òí³ ö³ë³ ñêëà-
äàòèìóòü 10,790 ìëðä ãðí, ùî íà 2,8 ìëðä
ãðí á³ëüøå, í³æ ó 2016 ðîö³. Òàêîæ, ïîð³â-
íÿíî ç íèí³øí³ì ðîêîì, äîäàòêîâî ñïðÿ-
ìóþòü 3,8 ìëðä ãðí íà ãàëóçü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ.

Îêð³ì öüîãî çàêëàäåíî 5,029 ìëðä ãðí íà
ñîöçàõèñò ³ 2,647 ìëðä ãðí íà ñôåðó ÆÊÃ.
Íà òðàíñïîðò òà äîðîæíº ãîñïîäàðñòâî çà-
ïëàíîâàíî âèä³ëèòè 2,315 ìëðä ãðí. Ùå
1,328 ìëðä ãðí ï³äå íà ðîçâèòîê êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâà. Çîêðåìà, íà ï³äãîòîâêó ï³-
ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ-2017» çà-
êëàäåíî 150 ìëí ãðí.

«Ìè áàãàòî ÷àñó âèòðàòèëè íà òå, ùîá
çðîáèòè öåé áþäæåò êðàùèì. Òàê, áóëî ÷è-
ìàëî çàóâàæåíü, äîïîâíåíü, ïðàâîê. Àëå ÿ
ââàæàþ, ùî ðîáîòà ïðîâåäåíà ÿê³ñíî, ³ íàø
îñíîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ï³äãîòîâ-
ëåíèé íà âèñîêîìó ð³âí³. Çîêðåìà, áþäæåò
ðîçâèòêó ñêëàäàº á³ëüøå 20% â³ä çàãàëüíî-
ãî áþäæåòó. Öå îçíà÷àº, ùî ñòîëèöÿ ïîñòó-
ïîâî, àëå âïåâíåíî ðóõàºòüñÿ â íàïðÿìêó
ÿê³ñíèõ çì³í. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º ³ öèôðè,
íàâåäåí³ ó áþäæåò³, ³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè,
ÿê³ ìè ìàºìî çà ä³ÿëüíîñò³ Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà», — çàóâàæèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Çà áþäæåò ñòîëèö³ íà 2017 ð³ê ïðîãîëî-
ñóâàëè 73 äåïóòàòè �

Ì³ñòî ç íîâèì áþäæåòîì!
� Êè¿âðàäà óõâàëèëà ãîëîâí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³ íà 2017-é ð³ê

Ó÷îðà á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â (73 — çà) äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà áþäæåò Êèºâà íà 2017 ð³ê 

Ó÷îðàøíº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
ùå ðàç çàñâ³ä÷èëî, ùî ïîíåä³-
ëîê — äåíü âàæêèé. Òèì ïà÷å, â
êîíòåêñò³ íèí³øíüî¿ áþäæåòíî¿
ñåñ³¿. Ëèøå ç ï’ÿòî¿ ñïðîáè äå-
ïóòàòàì óäàëîñÿ óõâàëèòè çà-
ïðîïîíîâàíèé ïîðÿäîê äåííèé
â ö³ëîìó. Äóæå äèñêóñ³éíèì òà
íåïðîñòèì âèäàëîñÿ é îáãîâî-
ðåííÿ ïåðøîãî ïèòàííÿ — ïðî-
åêòó ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³,
ÿêå òðèâàëî ïîíàä äâ³ ãîäèíè.
Âæå ï³ñëÿ îá³äíüî¿ ïåðåðâè äå-
ïóòàòè ïðèñòóïèëè äî îáãîâî-
ðåííÿ é óõâàëåííÿ êîøòîðèñó
ñòîëèö³ íà íàñòóïíèé ð³ê.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ |«Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про внесения змін до розпорядження 
Київського міського голови від 02.12.2016 № 1135 

«Про проведення 12.12.2016 пленарного засідання ІІІ сесії 
Київської міської ради VIII скликання»

Розпорядження № 1163 від 09 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#

їні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки#
ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міс#
та Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого нака#
зом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 02.12.2016 ¹ 1135 «Ïðî

ïðîâåäåííÿ 12.12.2016 ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ

III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ», à

ñàìå: ó ïåðøîìó ïóíêò³ öèôðè òà ñëîâà «î 10.00

ãîä.» çàì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè «îá 11.00 ãîä.».

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà

íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿), ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Ріпку Олександру Прокоповичу, Шунько Ганні Матвіївні, 

Гущіну Володимиру Андрійовичу, Єпішину Олексію 
Івановичу, Швиткіній Людмилі Григорівні, 

Петко Зої Іванівні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Городній, 4 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 388/1392 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. Ïîçèö³þ 98 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 221/1095 «Ïðî ïðè-

âàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³

îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä» âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà

÷èíí³ñòü.

2. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ð³ïêó Îëåêñàíäðó Ïðîêîïîâè÷ó,

Øóíüêî Ãàíí³ Ìàòâ³¿âí³, Ãóù³íó Âîëîäèìèðó Àí-

äð³éîâè÷ó, ªï³øèíó Îëåêñ³þ ²âàíîâè÷ó, Øâèòê³-

í³é Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³, Ïåòêî Çî¿ ²âàí³âí³ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîðîäí³é, 4 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9445).

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ð³ïêó Îëåêñàíäðó

Ïðîêîïîâè÷ó, Øóíüêî Ãàíí³ Ìàòâ³¿âí³, Ãóù³íó Âî-

ëîäèìèðó Àíäð³éîâè÷ó, ªï³øèíó Îëåêñ³þ ²âà-

íîâè÷ó, Øâèòê³í³é Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³, Ïåòêî

Çî¿ ²âàí³âí³ ó ñï³ëüíó ñóì³ñíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:72:453:0067) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîðîä-

í³é, 4 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ãðîìàäÿíàì Ð³ïêó Îëåêñàíäðó Ïðîêîïîâè-

÷ó, Øóíüêî Ãàíí³ Ìàòâ³¿âí³, Ãóù³íó Âîëîäèìèðó

Àíäð³éîâè÷ó, ªï³øèíó Îëåêñ³þ ²âàíîâè÷ó, Øâèò-

ê³í³é Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³, Ïåòêî Çî¿ ²âàí³âí³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ðîçïîä³ë òà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ çä³éñíþâàòè çà äîãîâîðîì àáî çàêî-

íîì.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.7. 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».

Про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 26.12.2012 

№ 82#6#00682, укладеного 
між Київською міською радою та 

ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

БУДІВЕЛЬНО#ІНВЕСТИЦІЙНОЮ КОМПАНІЄЮ 
«КИЇВ ЖИТЛО#ІНВЕСТ»

Рішення Київської міської ради № 448/1452 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду зем#

лі», 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 са#
моврядування в Україні» та враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІ#
ВЕЛЬНО#ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «КИЇВ ЖИТЛО#ІНВЕСТ» від 27.09.2016 № 2709 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ#
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ» від 27.09.2016 № 27/09#2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до Умов проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади директора Департаменту 

інформаційно#комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1164 від 09 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер#

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра#
ховуючи протокол № 3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади ди#
ректора Департаменту інформаційно#комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) від 09 грудня 2016 року:

Ïîçèö³þ «Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó» Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ

âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-

âè â³ä 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1021, âèêëàñòè ó

òàê³é ðåäàêö³¿:

«Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó  

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 36. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîí-

êóðñó — 28.10.2016;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó — 31.10.2016;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü

âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 01.11.2016 — 21.11.2016;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà

â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

22.11.2016 — 24.11.2016;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éî-

ãî ðåçóëüòàò³â — 25.11.2016, 13-14.12.2016;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà-

÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 13-14.12.2016;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðå-

çóëüòàò³â — 13-14.12.2016;

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóð-

ñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà — 

13-14.12.2016;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó —

14.12.2016. 

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äè-

ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³-

êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî

åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè çì³íåí³, ïðî ùî

êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî».
Голова

В. Кличко

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.12.2012 ¹ 82-6-00682, óêëà-

äåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎÞ ÊÎÌÏÀ-

Í²ªÞ «ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-²ÍÂÅÑÒ», ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-

õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (³í-

ôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 27.09.2016

¹ 69098690), à ñàìå: çàì³íèòè ñòîðîíó ïî äî-

ãîâîðó «ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÀ

ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-²ÍÂÅÑÒ» íà ñòîðîíó

«ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÆÊ ÑÒÀÐÎÍÀÂÎÄÍÈÖÜÊÈÉ» (êàäàñ-

òðîâà ñïðàâà À-22833).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.12.2012 ¹ 82-6-00682, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÊ ÑÒÀÐÎÍÀÂÎÄÍÈÖÜÊÈÉ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.12.2012 ¹ 82-6-00682.

3.2. 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.

4. 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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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
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Про передачу в оренду нежитлових 
приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиним 
претендентам на право оренди

Рішення Київської міської ради № 362/1366 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 кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíèì ïðåòåíäåíòàì íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâîðè 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

10.11.2016 ¹ 362/1366

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиним претендентам на право оренди

Київський міський голова
В. Кличко

№
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

Ставка
орендної

плати

Місячна
орендна

плата у грн

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 0 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 0 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД
"АСПЕРН" 
Форма власності 0
приватна 
Форма фінансування
0 змішана

ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,
121/3 
Дарницький район 
Нежитловий будинок 0
40поверховий
Спеціальна школа0
інтернат I 0 II ст. № 12 
Площа 0 2341,5 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ЗАКЛАДУ
СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ДЛЯ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ
ДІТЕЙ 
Нежитлові
приміщення 4
поверх 
Площа 0 256,63 кв. м

1 % 3207,85 2 роки 364
дні

2 ФІЗИЧНА ОСОБА 0
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЗОЩУК ЄВГЕН
БОРИСОВИЧ 
Форма власності 0
приватна 
Форма фінансування
0 госпрозрахункова

ВУЛ. ГМИРІ, 20в
Дарницький район
Нежитловий будинок 0
40поверховий 
Гімназія "Київська
Русь"
Площа 0 17937,70 кв. м

ІНШЕ
ВИКОРИСТАННЯ
НЕРУХОМОГО
МАЙНА
(проведення занять
з танців) 
Нежитлові
приміщення 1, 2
поверхи 
Площа 0 264,90 кв. м

15 % 184,60 грн
за год. 
(4 год. на
тиждень)
Пн. 2 год.:
16.00 0 18.00
Ср. 2 год.:
16.00 0 18.00

2 роки 364
дні

Про передачу громадянці Мельник Марії Петрівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 175 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 393/1397 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 Ìåëüíèê

Ìàð³¿ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèö-

òâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 175 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22257).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíèê Ìàð³¿ Ïåò-

ð³âí³, ÷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 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0575) äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-

íèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 175 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíèê Ìàð³¿ Ïåòð³âí³, ÷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 11092/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

01.12.2015 ¹ 6624/20-15.

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 громадянці 
Хребтовій Любові Володимирівні земельної ділянки 
для обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Чкалова, 27 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 372/1376 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 Õðåáòîâ³é Ëþáîâ³ Âîëîäèìèð³âí³

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×êàëîâà, 27

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9425).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õðåáòîâ³é Ëþáîâ³ Âî-

ëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:213:0030) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×êàëîâà, 27

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õðåáòîâ³é Ëþáîâ³ Âîëîäèìè-

ð³âí³:

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 передачу громадянці Горовій Зінаїді Тимофіївні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 242 

у Солом’янському районі М. Києва
Рішення Київської міської ради № 405/1409 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 Ãîðîâ³é

Ç³íà¿ä³ Òèìîô³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ

ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 242 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà À-22185).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîðîâ³é Ç³íà¿ä³ Òè-

ìîô³¿âí³, ÷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 0,0600 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:72:261:0242) äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 242 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîðîâ³é Ç³íà¿ä³ Òèìîô³¿âí³, ÷ëå-

íó 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

13.08.2015 ¹ 10585/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-5028/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
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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 громадянам 
Кролевецькому Михайлу Івановичу, Кролевецькій 

Марії Федорівні, Янович Наталії Михайлівні 
та Яновичу Геннадію Петровичу для обслуговування 

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

Рішення Київської міської ради № 387/1391 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 Êðîëåâåöüêîìó Ìèõàéëó ²âàíîâè-

÷ó, Êðîëåâåöüê³é Ìàð³¿ Ôåäîð³âí³, ßíîâè÷ Íà-

òàë³¿ Ìèõàéë³âí³ òà ßíîâè÷ó Ãåííàä³þ Ïåòðîâè-

÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ðñüê³é,

17-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà Ï-9184).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êðîëåâåöüêîìó Ìè-

õàéëó ²âàíîâè÷ó, Êðîëåâåöüê³é Ìàð³¿ Ôåäîð³âí³,

ßíîâè÷ Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âí³ òà ßíîâè÷ó Ãåííàä³þ Ïåò-

ðîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0548 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:415:0356) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ðñüê³é, 17-à

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì

÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âè-

ùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êðîëåâåöüêîãî Ìè-

õàéëà ²âàíîâè÷à — 1/4 â³ä 0,0548 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êðîëåâåöüêî¿ Ìàð³¿ Ôå-

äîð³âíè — 1/4 â³ä 0,0548 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ßíîâè÷ Íàòàë³¿ Ìèõàé-

ë³âíè — 1/4 â³ä 0,0548 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà ßíîâè÷à Ãåííàä³ÿ Ïåò-

ðîâè÷à — 1/4 â³ä 0,0548 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Êðîëåâåöüêîìó Ìèõàéëó ²âà-

íîâè÷ó, Êðîëåâåöüê³é Ìàð³¿ Ôåäîð³âí³, ßíîâè÷

Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âí³ òà ßíîâè÷ó Ãåííàä³þ Ïåòðî-

âè÷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-

Про надання дозволу Київському геріатричному пансіонату на
списання шляхом ліквідації транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 360/1364 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення

Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи звернення Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) від 28 березня 2016 року № 051/4289#004, Київського геріат#
ричного пансіонату від 30 березня 2016 року № 95, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüêîìó ãåð³àòðè÷íîìó

ïàíñ³îíàòó íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè Êè¿âñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàí-

ñ³îíàò âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, äîçâ³ë íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³ê-

â³äàö³¿ ÿêèõ íàäàºòüñÿ, äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³-

àëè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºì-

ñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâè-

íè, ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîø-

ò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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 ð. ¹ 360/1364

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається

Київському геріатричному пансіонату

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування транспортно0
го засобу та його технічна
характеристика

Рік 
випуску

Первісна 
вартість, грн

Знос, грн Залишкова
вартість, грн

Підстава для списання

1. ГАЗ 3307 фургон0С, реєстра0
ційний № 119079 КА, двигун
№ 511143035, шасі № ХТН
330700 N1507551, пробіг
315000 км

1992 9724,0 9724,0 0 Акт на списання автотранс0
портних засобів від
22.03.2016 № 1, лист Товар0
ної біржі «ІННЕКС» від
15.01.2016 № 01/12

2. ГАЗ 3102 легковий седан0В,
реєстраційний № 241073 КА,
двигун № 4022127864, шасі
№ 3102018327, пробіг
407814 км

1988 10666,0 10666,0 0 Акт на списання автотранс0
портних засобів від
22.03.2016 № 2, лист Товар0
ної біржі «ІННЕКС» від
15.01.2016 № 01/12

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¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ 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 громадянці 
Гарьковець Олені Володимирівні для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Колоса Сергія, 47 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 383/1387 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) ãðî-

ìàäÿíö³ Ãàðüêîâåöü Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîëî-

ñà Ñåðã³ÿ, 47 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9381).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãàðüêîâåöü Îëåí³ Âî-

ëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:529:0004) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîëîñà Ñåðã³ÿ, 47 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãàðüêîâåöü Îëåí³ Âîëîäèìè-

ð³âí³:

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 Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó 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 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 поновлення садівничому товариству «НЕКТАР#2016» 
договору оренди земельної ділянки для ведення садівництва 
і бджільництва (з влаштуванням та обслуговуванням пасіки) 

на вул. Макарівській у Шевченківському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 426/1430 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 2, 30, 33 Закону України «Про орен#

ду землі», 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 міс#
цеве самоврядування в Україні», статей 512, 513, 521 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву#лист
громадської організації товариства бджолярів Шевченківського району м. Києва «Нектар» та садівничого то#
вариства «НЕКТАР#2016», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Про#
кудіною Л. Д. від 28.07.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 871, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-6-00550

ïëîùåþ 0,5059 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:077:0011), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ³ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çà-

ö³ºþ òîâàðèñòâîì áäæîëÿð³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà «ÍÅÊÒÀÐ» äëÿ âëàøòóâàííÿ,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàñ³êè íà âóë.

Ìàêàð³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (ñïðàâà À-22299).

2. Çì³íèòè âèä âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 0,5059 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:077:0011) òà äîçâîëèòè ¿¿ âè-

êîðèñòàííÿ äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ³ áäæ³ëü-

íèöòâà (ç âëàøòóâàííÿì òà îáñëóãîâóâàííÿì

ïàñ³êè) áåç çì³íè ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ, ç ïîäàëüøèìè ¿¿ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿì.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-6-00550, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-6-00550, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «äëÿ âëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ïàñ³êè» çàì³íèòè ñëîâàìè «äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ³ áäæ³ëüíèöòâà (ç âëàøòó-

âàííÿì òà îáñëóãîâóâàííÿì ïàñ³êè)»;

— çàì³íèòè ñòîðîíó ïî äîãîâîðó «ãðîìàäñüêà

îðãàí³çàö³ÿ òîâàðèñòâî áäæîëÿð³â Øåâ÷åíê³â-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà «ÍÅÊÒÀÐ» íà ñòîðîíó

«ñàä³âíè÷å òîâàðèñòâî «ÍÅÊÒÀÐ-2016».

5. Ñàä³âíè÷îìó òîâàðèñòâó «ÍÅÊÒÀÐ-2016»:

5.1. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-
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Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на вул. Червоногвардійській, 34 у Дніпровському 
районі м. Києва Київській міській раді 

для експлуатації та обслуговування будівель 
та споруд адміністративно#виробничого комплексу
Рішення Київської міської ради № 475/1479 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 79#1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен#
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако#
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части#
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку#
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,1434

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:247:0014)

íà âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüê³é, 34 ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä àäì³-

í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó íà ø³ñòíàä-

öÿòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè 0,9003 ãà; 0,1264

ãà; 0,3650 ãà; 0,0116 ãà; 0,1540 ãà; 0,0598 ãà; 0,0226

ãà; 0,4563 ãà; 0,0708 ãà; 0,1777 ãà; 0,0862 ãà; 0,0141

ãà; 0,3110 ãà; 0,0223 ãà; 0,1791 ãà òà 0,1861 ãà (ñïðà-

âà À-21738).

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

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í

äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

13.04.2006 ¹ 91-6-00550.

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу 
на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі м. Києва для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 513/1517 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6
статті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії зе#
мель лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãà-

ðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-26767).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Приватбудсервіс» на Набережно#Печерській 
дорозі, 8 у Печерському районі м. Києва 

для ремонтно#відстійного пункту човнів і їх прокату
Рішення Київської міської ради № 521/1525 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Приватбудсервіс» на Набережно#Печерській до#
розі, 8 у Печерському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка включає в се#
бе акваторію озера Видубицького та прибережно#захисну смугу навколо нього, відповідно до вимог статей
85 та 89 Водного кодексу України, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðèâàòáóäñåðâ³ñ» íà Íàáåðåæ-

íî-Ïå÷åðñüê³é äîðîç³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 26,04 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ

ðåìîíòíî-â³äñò³éíîãî ïóíêòó ÷îâí³â ³ ¿õ ïðîêà-

òó-(Ê-26586):

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу 
на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі м. Києва для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 512/1516 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6
статті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії зе#
мель лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãà-

ðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-26760).

2. 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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 

ділянки громадянину Часнікову Володимиру Івановичу 
на просп. Космонавта Комарова, біля будинку № 12 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва індивідуального гаража

Рішення Київської міської ради № 516/1520 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Часнікову Володимиру Івановичу на просп. Космонавта Комарова, біля будин#
ку № 12 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не від#
повідає містобудівній документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить
до території багатоповерхової житлової забудови (лист Департаменту містобудування та архітектури від
21.03.2016 № 3820/0/12#4/27#16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×àñí³êîâó Âîëî-

äèìèðó ²âàíîâè÷ó íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìà-

ðîâà, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà): ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà (Ê-26733).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

громадянці Щербанюк Наталії Андріївні 
у пров. Лисогірському, 55 
у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 518/1522 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянці Щербанюк Наталії Андріївні у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен#
тації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до
території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітек#
тури від 17.03.2015 № 2587/0/12/27#15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ùåðáàíþê Íà-

òàë³¿ Àíäð³¿âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-23657).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

ä³ ³ ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко



Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 368/1372

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 366/1370

Нежитлові приміщення комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду 
без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹135 (4905)

6

Про передачу в оренду без проведення 
конкурсу нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 364/1368 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¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) 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 ¹ 364/1368

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва, які передаються 
в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

№
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

Ставка
орендної

плати,
розмір

орендної
плати на

місяць, за 
1 год.

Графік
проведення

занять

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 0 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 0 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
«АГЕНТСТВО ПО
ОБСЛУГОВУВАННЮ
ТЕАТРАЛЬНОЇ ТА
КОНЦЕРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ» 
Форма власності 0
комунальна 
Форма
господарювання 0
госпрозрахункова

Перемоги проспект,
38, літ. А
Шевченківський
район 
Нежитловий 0 
30поверховий
будинок
(капітальний),
Палац культури
Загальна площа 0
6379,40 кв. м

Розміщення
школи бально0
спортивного
танцю для дітей
(інше
використання
майна)
погодинно
Нежитлові
приміщення
Підвал, 2 поверх
Площа 0 235,00
кв. м

3 % 
12268,75 грн.
на місяць
153,36 за 
1 год.

ПН. 17.00 0 
21 (4 год.) 
ВТ. 17.00 0 
21  (4 год.) 
СР. 17.00 0 
21 (4 год.) 
ЧТ. 17.00 0 
21 (4 год.) 
ПН. 17.00 0 
21 (4 год.)
20 год. на
тиждень, 
80 год. на
місяць

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

Ставка
орендної
плати у %

Місячна
орендна

плата у грн
без ПДВ

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

Інформація про
договір оренди,
ставка орендної

плати грн за 1 кв. м
без ПДВ

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 0 ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 0 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ
БУРМІЦЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ 
Форма власності 0
приватна 
Форма фінансування 0
госпрозрахункова

Підвисоцького
проф. вул., № 14
Печерський район
ЖБк 0 30
поверховий 
Площа нежитлових
приміщень 0 406,0
кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
підвал 
Площа 0 41,2 кв. м

20,0 кв. м 0 
1 % 

21,2 кв. м 0 
4 %

1236,56 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

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається договір

оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 0 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 0 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ КАВЕРІН ВІКТОР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Форма власності 0
приватна 
Форма господарювання 0
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,
№ 36, ЛІТ. А
Подільський район
Нежилий будинок,
капітальний,
адміністративне
Загальна площа 0
828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ
ХУДОЖНИКА 
1 поверх, підвал
20,0 
6,62 
площа 0 26,62 кв. м

1 % 

4 %

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

2. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ШЕВЧЕНКО
ЖАННА ВОЛОДИМІРІВНА 
Форма власності 0
приватна 
Форма господарювання 0
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,
№ 36, ЛІТ. А
Подільський район
Нежилий будинок,
капітальний,
адміністративне
Загальна площа 0
828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ
ХУДОЖНИКА 
2 поверх, підвал
20,0 
15,0 
площа 0 35,0 кв. м

1 % 

4 %

2 роки 364 дні
За умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

3. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ РЕМЕНЯКА
ОКСАНА СЕРГІЇВНА 
Форма власності 0
приватна 
Форма господарювання 0
госпрозрахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,
№ 36, ЛІТ. А
Подільський район
Нежилий будинок,
капітальний,
адміністративне
Загальна площа 0
828,70 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ
ХУДОЖНИКА 
1 поверх, підвал
20,0 
20,0 
площа 0 40,0 кв. м

1 % 

4 %

2 роки 364 дні 
За умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

Про передачу в оренду без проведення 
конкурсу нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 366/1370 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 комуналь#
ного майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішен#
ням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного ви#
користання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київ#
ська 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. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ 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

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 368/1372 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 íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ö³¿) 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



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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про схвалення проекту міської цільової програми «Нагороди»

на 2017—2019 роки
Розпорядження № 1234 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільо%
вих програм у місті Києві»:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ïðîåêòó ì³ñüêî¿ ö³ëüî-

âî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè

íà ðîçãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïë³-

ñà Ã. Â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.12.2016 ð. ¹1234

Міська цільова програма «Нагороди» 
на 2017—2019 роки

ÇÌ²ÑÒ

1. Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Íàãîðîäè»

íà 2017—2019 ðîêè.

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,

ñòðîê³â âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—

2019 ðîêè.

6. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

7. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè.

8. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—

2019 ðîêè.

1. Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Íàãîðîäè»

íà 2017 — 2019 ðîêè

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè (äàë³ — Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³-

í³ñòðàö³¿», «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» òà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â çàõîä³â, ÿê³ âè-

êîíóâàëèñÿ ïðîòÿãîì 2012-2016 ðîê³â ó ìåæàõ ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè»

íà 2012-2016 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó

¹ 226/8510.

Íàãîðîäíà ñïðàâà â Óêðà¿í³ ñòàëà âàæëèâèì ôàêòîðîì óòâåðäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³,

ìîðàëüíîãî çàîõî÷åííÿ ãðîìàäÿí çà àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ó ðîçâèòêó åêîíîì³êè, íàóêè, êóëüòóðè, ó

ñîö³àëüí³é ñôåð³, çàõèñò³ Â³ò÷èçíè, îõîðîí³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, äåðæàâíîìó

áóä³âíèöòâ³ òà ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ) áåðóòü ó÷àñòü ó â³äçíà÷åíí³ äåðæàâíèõ, ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò òà þâ³ëåéíèõ äàò, ïîä³é

äåðæàâíîãî ³ ì³ñüêîãî çíà÷åííÿ. Ç ìåòîþ çàîõî÷åííÿ êèÿí, ÿê³ çðîáèëè îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîç-

âèòîê ïåâíèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà, äîñÿãëè âèçíà÷íèõ óñï³õ³â ó íàóêîâ³é ÷è òâîð÷³é ðîáî-

ò³, Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ áóëî çàñíîâàíî

ðÿä çàîõî÷óâàëüíèõ â³äçíàê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (íàãðóäíèé çíàê «Çíàê Ïîøàíè», Ïî÷åñ-

íà ãðàìîòà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, Ïîäÿêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ìåäàëü «×åñòü. Ñëà-

âà. Äåðæàâà»), Ïî÷åñíó ãðàìîòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà âñòàíîâëåíî çâàí-

íÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà» (äàë³ — ì³ñüê³ íàãîðîäè).

Ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ïðîâåäåííÿ êîíêðåòíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàãîðîäæåííÿì êèÿí

ì³ñüêèìè íàãîðîäàìè äî äåðæàâíèõ, ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò òà þâ³ëåéíèõ äàò, ïîä³é äåðæàâíîãî ³ ì³ñü-

êîãî çíà÷åííÿ; çàáåçïå÷åííÿì ¿õ âèãîòîâëåííÿ, çàêóï³âë³ òà âðó÷åííÿ.

Ö³ çàõîäè ïîòðåáóþòü âèä³ëåííÿ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäíèêîâ³ áþäæåò-

íèõ êîøò³â.

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

Ìåòà Ïðîãðàìè ïîëÿãàº ó âäîñêîíàëåíí³ íàãîðîäíî¿ ñïðàâè â ì³ñò³ Êèºâ³, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ðîç-

âèòêó íà çàñàäàõ äåìîêðàòè÷íîñò³, â³äêðèòîñò³, ãëàñíîñò³ òà ïðîçîðîñò³, ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíî-

ãî çíà÷åííÿ ì³ñüêèõ íàãîðîä, êîìïëåêñíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàâîâèõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà ìàòåð³àëü-

íî-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì ó ö³é ñôåð³.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïðîãðàìè º óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî íàãîðîä-

æåííÿ ì³ñüêèìè íàãîðîäàìè, âèð³øåííÿ ïèòàíü ô³íàíñîâîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ íàãîðîäíî¿ ñïðàâè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,

ñòðîê³â âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè

Îñíîâíèìè øëÿõàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè º:

çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó íàãîðîäíî¿ ñïðàâè â ì³ñò³ Êèºâ³ íà çàñàäàõ äåìîêðàòè÷íîñò³, â³äêðè-

òîñò³, ãëàñíîñò³ òà ïðîçîðîñò³, ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ ì³ñüêèõ íàãîðîä;

ïîêëàäàííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà äîá³ð êàíäèäàòóð äî

íàãîðîäæåííÿ ³ íàëåæíó ï³äãîòîâêó â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â;

óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó çàêóï³âë³ ì³ñüêèõ íàãîðîä òà ¿õ âðó÷åííÿ;

çàïðîâàäæåííÿ ïðîçîðîãî ìåõàí³çìó âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè íàãîðîäæåíè-

ìè, ç óðàõóâàííÿì ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ ó ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà òà ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³,

ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

çàáåçïå÷åííÿ ãëàñíîãî âèñóíåííÿ êàíäèäàòóð äëÿ íàãîðîäæåííÿ ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ìàêñèìàëüíî¿ â³äêðèòîñò³ ïðî-

õîäæåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî íàãîðîäæåííÿ;

ñòâîðåííÿ êàðòîòåêè îñ³á, ÿê³ íàãîðîäæåí³ ì³ñüêèìè íàãîðîäàìè.

Ñòðîêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè — 2017—2019 ðîêè.

Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè:

Çàãàëüíà ïîòðåáà â êîøòàõ äëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, ñòàíîâèòü

24 468,80 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³:

6 701,34 òèñ. ãðí íà 2017 ð³ê,

8 272,32 òèñ. ãðí íà 2018 ð³ê,

9 495,14 òèñ. ãðí íà 2019 ð³ê.

Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè óòî÷íþºòüñÿ ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàí-

íÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíîìó

ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â (â³äïîâ³äàëüíîìó âèêîíàâöþ Ïðîãðàìè).

Î÷³êóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè â³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè º:

1. Ðîçâèòîê ñèñòåìè íàãîðîä ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñó÷àñíîñò³, ùî ï³äâèùèòü äîâ³-

ðó ãðîìàäñüêîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Ï³äâèùåííÿ ïàòð³îòèçìó, íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ êèÿí.

5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017-

2019 ðîêè

1. Ініціатор розроблення програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
програми

Доручення Київського міського голови від 23.09.2016
№30980

3. Розробник програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5. Замовник (відповідальний виконавець)
програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

7. Строк виконання програми 2017&2019 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми

Бюджет міста Києва

9.

9.1

9.2 

9.3

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми

Всього у тому числі, за роками

всього, у тому числі
24 468,80 
тис.грн

2017 2018 2019

коштів державного бюджету 0 0 0 0

коштів бюджету міста Києва
24 468,80 
тис.грн

6 701,34 
тис.грн

8 272,32 
тис.грн

9 495,14 
тис.грн

коштів інших джерел 0 0 0 0

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико&
нання
заходу

Головний
розпорядник
коштів/
виконавці

Джерела
фінансу&
вання

Орієнтовані
обсяги фі&
нансування
(вартість),
тис.гривень

Очікуваний результат

Забезпечення
розвитку
нагородної
справи в місті
Києві, удо&
сконалення
порядку
вирішення питань
щодо наго&
родження
міськими
нагородами,
вирішення питань
фінансового та
матеріально&
технічного забез&
печення наго&
родної справи

1. Замовлення,
забезпечення
виготовлення та
закупівлі
заохочувальних
відзнак Київського
міського голови
(нагрудного знака
"Знак Пошани",
Почесної грамоти
Київського міського
голови, Подяки
Київського міського
голови, медалі "Честь.
Слава. Держава") та
звання "Почесний
громадянин міста
Києва"

2017&
2019

Апарат
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київська
міська
державна
адміністрація)

Бюджет
міста
Києва

24 468,80, 
у тому числі:
2017 р.&
6 701,34, 
2018 р.&
8 272,32, 
2019 р.&
9 495,14

Забезпечення
фінансових і
матеріально&
технічних умов для
виготовлення
нагород

2. Відзначення
державних і
професійних свят,
ювілейних дат, подій
державного та
міського значення з
врученням міських
нагород

Забезпечення
розвитку нагородної
справи в місті Києві,
підвищення
соціальної активності
жителів столиці
шляхом їх
морального
заохочення за
досягнення у
професійній
діяльності та
громадському житті

3. Організація і
проведення заходів
щодо вручення міських
нагород, забезпечення
участі у таких заходах
Київського міського
голови, заступників
голови Київської
міської державної
адміністрації, інших
посадових осіб

Забезпечення
проведення на
належному рівні
заходів вручення
міських нагород,
формування у
громадському
просторі міста Києва
позитивного іміджу
столиці України

4. Організація і
проведення заходів
щодо вручення
Почесної грамоти
Київської міської
державної
адміністрації

Не потребує Забезпечення
проведення на
належному рівні
заходів вручення
міських нагород,
формування у
громадському
просторі міста Києва
позитивного іміджу
столиці України
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1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ï³äãîòîâêè ïðîåê-

òó Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïðàâîâî¿ îñâ³òè

íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íà 2017-2019 ðîêè òà

çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ðîáî÷³é ãðóï³, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíê-

òó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ðîçðîáèòè ïðîåêò

Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïðàâîâî¿ îñâ³òè íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íà 2017-2019 ðîêè òà ïî-

äàòè éîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî àïàðà-

òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

òåðì³í äî 20 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми

2017 рік 2018 рік 2019 рік Усього витрат
на виконання
програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: (тис.грн) 6 701,34 8 272,32 9 495,14 24 468,80

Бюджет міста Києва (тис.грн) 6 701,34 8 272,32 9 495,14 24 468,80

Кошти інших джерел & & & &

5. Підготовка проектів
розпоряджень
Київського міського
голови щодо
нагородження

Не потребує Оформлення
нормативно&
правового документа
щодо нагородження

6. Здійснення контактів
з відповідними
структурними
підрозділами
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) щодо
підготовки нагородних
документів та
здійснення
організаційних заходів
з вручення міських
нагород

Не потребує Забезпечення
взаємодії з
відповідними
структурними
підрозділами
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) з метою
якісної підготовки
нагородних
матеріалів, організації
вручення нагород

7. Координація роботи
структурних підрозділів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
районних в місті Києві
державних
адміністрацій щодо
підготовки нагородних
документів в
установленому
порядку

Не потребує Забезпечення
ефективної взаємодії
зі структурними
підрозділами
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації),
районними в місті
Києві державними
адміністраціями дає
змогу удосконалити
процедуру внесення
клопотань про
нагородження

8. Розгляд нагородних
матеріалів, що
надійшли до апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
визначення
об'єктивності
особистих заслуг осіб,
яких пропонується
відзначити

Не потребує Удосконалення
процедури внесення
клопотань про
нагородження,
забезпечення
ефективної взаємодії
зі структурними
підрозділами
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) для
надання більш
об'єктивної оцінки
заслуг осіб, що
представлені до
нагородження

9. Надання
кваліфікованої
консультативної
допомоги кадровим
службам підприємств,
установ та організацій з
питань підготовки
нагородних документів

Не потребує Враховуючи великий
досвід спеціалістів,
саме надання фахової
методичної допомоги
є фактором
змістовної підготовки
документів

10. Забезпечення
висвітлення в засобах
масової інформації та
на єдиному веб&
порталі територіальної
громади міста Києва
заходів щодо
нагородження киян з
нагоди державних,
професійних свят,
ювілейних дат, подій
державного та
міського значення

Не потребує Інформування
громадськості про
діяльність Київського
міського голови,
місцевих органів
влади, що підвищить
довіру громадськості
та сприятиме
соціальній активності
киян

Разом по
Програмі

24 468,80, 
у тому числі:
2017 р.&
6 701,34,
2018 р.&
8 272,32,
2019р.&
9 495,14

8. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 —

2019 ðîêè

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü â³äïîâ³äíî äî âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ

2009 ðîêó ¹ 520/2589 «Ïðî Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ

ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³» ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì,

ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà îïðèëþäíþº íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿

ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017 — 2019 ðîêè.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про утворення 
робочої групи з підготовки проекту 

Міської цільової програми 
правової освіти населення міста Києва 

на 2017%2019 роки
Розпорядження № 1240 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра%
ції) від 1 1 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра%
ції)», з метою підготовки проекту Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2017%
2019 роки:

Назва показника Роки

Од. вим. 2017 рік 2018 рік 2019 рік Разом

1. Показники витрат (ресурсне забезпечення
програми):

Витрати на виготовлення та закупівлю нагородної
продукції

тис. грн 6 701,34 8 272,32 9 495,14 24 468,80

2. Показники продукту:

Кількість нагород од. 9 252 10 802 11 852 31 906

3. Показники ефективності:

Середні витрати на придбання однієї одиниці
нагородної продукції

тис. грн 0,724 0,766 0,801 0,767

4. Показники якості:

Відсоток закупівельної нагородної продукції % 100 100 100 100

6. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè

7. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íàãîðîäè» íà 2017—2019 ðîêè

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

08.12.2016 ð. ¹ 1240

Склад 
робочої групи з підготовки проекту Міської цільової програми правової

освіти населення міста Києва на 2017%2019 роки
Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Êóÿâñüêèé Îëåã Þð³éîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ

ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè

ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ìàð³ºí ²ãîð Ñòåïàíîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè

ðîáî÷î¿ ãðóïè (çà çãîäîþ)

Áåðåêà Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿

ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ãîãîëü Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷ äîöåíò êàôåäðè ïóáë³÷íîãî òà ïðèâàòíîãî ïðàâà

Ôàêóëüòåòó ïðàâà òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà

(çà çãîäîþ)

Ãàñàíîâà Åë³íà Ðîìàí³âíà çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó Êîîðäèíàö³éíî¿

ðàäè ìîëîäèõ þðèñò³â ïðè Ãîëîâíîìó

òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

(çà çãîäîþ)

ªâäîêèìîâ Äìèòðî Àíäð³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ (çà

çãîäîþ)

Êëà÷êî Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ìåòîäè÷íîãî

çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êðåõàëüîâ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðàâîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹135(4905)

9

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî îêðåìå ³íäèâ³äóàëü-

íî âèçíà÷åíå ìàéíî ç³ ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîñ-

ïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðå-

òàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïåðåäà÷³ îêðå-

ìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà ç³ ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äå-

ïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä,

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îðãàí³çóâàòè ñâîþ ðîáîòó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ñêëàñòè àêò ïðèéìàííÿ-

ïåðåäà÷³ òà íàïðàâèòè éîãî íà çàòâåðäæåííÿ

äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

4. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³í-

íÿ çà Óïðàâë³ííÿì îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîç-

âèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
окремого індивідуально визначеного майна

Розпорядження № 1248 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 ве%

ресня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи на%
каз Господарсько%фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2016 ро%
ку № 68 «Про передачу майна», лист Господарсько%фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Мініс%
трів України від 06 вересня 2016 року № 24%538, лист Міністерства фінансів України від 15 серпня 2016 року № 31%
07010%05%3/23743, лист Фонду державного майна України від 09 серпня 2016 року № 10%24%15184, лист Мініс%
терства економічного розвитку і торгівлі України від 31 серпня 2016 року № 3213%08/27956%01, листи Депар%
таменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) від 21 вересня 2016 року № 063%8357, від 22 вересня 2016 року № 063%8422 та від 26 ве%
ресня 2016 року № 063%8489, листи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в міс%
ті Києві державної адміністрації від 22 вересня 2016 року № 04%05/782 та від 23 вересня 2016 року № 04%
05/2578:

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìàíåëþê Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ ïðîâ³äíèé þðèñêîíñóëüò Öåíòðó ïðàâîâî¿ äîïîìîãè

êèÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ

îáñòàâèíàõ, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 

"Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ"

Ï³ñêîâåíêî ²íåññà Àíàòîë³¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðîìàíîâ Ðîìàí Âàëåð³éîâè÷ äèðåêòîð ïðîãðàìíî¿ ³í³ö³àòèâè "Ïðàâà ëþäèíè ³

ïðàâîñóääÿ" Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó "Â³äðîäæåííÿ"

(çà çãîäîþ)

Ñåðãåºâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè

óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ òà

ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñîâà Â³òà Îëåêñàíäð³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ñèñòåìàòèçàö³¿

çàêîíîäàâñòâà, ïðàâîâî¿ ðîáîòè òà ïðàâîâî¿ îñâ³òè

Óïðàâë³ííÿ ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,

ïðàâîâî¿ ðîáîòè òà ïðàâîâî¿ îñâ³òè Ãîëîâíîãî

òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (çà

çãîäîþ)

Ôðàíöóç ²âàí Ìèêîëàéîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè

îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà

ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Õàíäîãà Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïóáë³÷íèõ òà öèôðîâèõ êîìóí³êàö³é

óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà êîìóí³êàö³é

Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Öèâ³íñüêà Êàòåðèíà Âàëåíòèí³âíà ïðîâ³äíèé þðèñêîíñóëüò Öåíòðó ïðàâîâî¿ äîïîìîãè

êèÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ

îáñòàâèíàõ, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

"Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ"

Øàïîâàëîâ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îõîðîíè ïóáë³÷íîãî

ïîðÿäêó óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 

ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

08.12.2016 ð. ¹1248

Окреме індивідуально визначене майно,яке приймається 
зі сфери управління Господарсько%фінансового департаменту Секретаріату

Кабінету Міністрів України до сфери управління виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

та закріплюється на праві оперативного управління за Управлінням освіти
та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації
№ Найменування Інвентарний

номер
Рік випуску Первісна

вартість,
грн

Знос, грн

1 2 3 4 5 6

1 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05884 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224017 2013 4004,00 1100,30

2 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05924 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224062 2013 4004,00 867,30

3 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05943 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224144 2013 4004,00 934,30

4 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05962 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224161 2013 4004,00 934,30

5 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05964 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224163 2013 4004,00 934,30

6 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05975 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224174 2013 4004,00 934,30

7 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 05985 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224184 2013 4004,00 1034,30

8 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 06007 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224227 2013 4004,00 767,30

9 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 06009 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224250 2013 4004,00 867,30

10 Системний блок Elegance Core іЗ&3240
3,4Ghz/4096/500 № 06047 з клавіатурою та
мишою у складі

010481224212 2013 4004,00 500,30

11 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia 
№ 76L9002060

010481321072 2007 1199,00 1199,00

12 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia 
№ 76L9002073

010481321082 2007 1199,00 1199,00

13 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia 
№ 76L9002083

010481321092 2007 1199,00 1199,00

14 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia № 76L9002119 010481321127 2007 1199,00 1199,00

15 Монітор ASUS 19" MB 19SE Multimedia 
№ 76L9002136

010481321142 2007 1199,00 1199,00

16 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia № 76L9002142 010481321148 2007 1199,00 1199,00

17 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia № 76L9002157 010481321161 2007 1199,00 1199,00

18 Монітор ASUS 19" MB 19SE Multimedia 
№ 76L9002449

010481321258 2007 1199,00 1199,00

19 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia 
№ 76L9002458

010481321266 2007 1199,00 1199,00

20 Монітор ASUS 19" MB19SE Multimedia 
№ 76L9002462

010481321269 2007 1199,00 1199,00

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

08.12.2016 ð. ¹ 1248

Склад 
комісії з питань передачі окремого індивідуально визначеного майна 

зі сфери управління Господарсько%фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

до сфери управління виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ñàââ³í Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³

òà ñïîðòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Êàë³í÷óê Íàòàøà Âàñèë³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

Êó÷åðåíêî ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³-

ãîëîâíèé áóõãàëòåð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
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ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëàçàðºâ Äìèòðî Þð³éîâè÷ çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëîì ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é

åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíèõ

òåõíîëîã³é Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

Ëóçàí Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà áóõãàëòåð ² êàòåãîð³¿ ô³íàíñîâî-ìàòåð³àëüíî¿ ãðóïè Óïðàâë³ííÿ

îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìàëþò³íà ²ðèíà ªâãåí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó ìàéíà óïðàâë³ííÿ

ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìàéíà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Íàçàðåíêî Â³òà Â³òàë³¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó ìàéíà

óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìàéíà Äåïàðòàìåíòó

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Íàéìàí Ãåííàä³é Îëåêñàíäðîâè÷ çàâ³äóâà÷ ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó Óïðàâë³ííÿ

îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îñíèöüêà Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó,

ô³íàíñ³â òà çâ³òíîñò³, ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ãîñïîäàðñüêî-

ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè

Ôåëîíåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

Óïðàâë³ííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ô³íàíñ³â òà çâ³òíîñò³

Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

Øåïåëü Òåòÿíà Àðòåì³âíà çàñòóïíèê çàâ³äóþ÷îãî â³ää³ëîì çàáåçïå÷åííÿ ïðîòîêîëüíèõ

çàõîä³â òà êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð, çàâ³äóþ÷à ñåêòîðîì

åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó òà êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð Ãîñïîäàðñüêî-

ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè

Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків, 
передбачених Департаменту міського благоустрою 

та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік у бюджеті міста Києва, 
та внесення змін до Розподілу коштів 
Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища 
для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві 

на 2016 рік
Розпорядження № 1175 від 29 листопада 2016 року

Відповідно до статей 22, 23 Бюджетного кодексу України, статті 16 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», статті 19 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», статті 47 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанов Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів» та від 12 січня 201 1 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, пере%
розподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», враховуючи рішення Київської міської ради від
22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» та від 14 липня 2016 року № 710/710 «Про
затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського місько%
го фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році», з метою належного фінансування
природоохоронних заходів у місті Києві в 2016 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîç-

âèòêó, ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿ-

ãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåí-

íÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëà-

ñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî

áþäæåòó 5019110 «Îõîðîíà òà ðàö³îíàëüíå

âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â» (ÊÒÊÂÊ

240601) â ñóì³ 1 250 000,00 ãðí òà çá³ëüøåííÿ

âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñè-

ô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî áþ-

äæåòó 5019140 «²íøà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îõî-

ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-

ùà» (ÊÒÊÂÊ 240604) â ñóì³ 1 250 000,00 ãðí,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âè-

äàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

4. Óíåñòè çì³íè äî Ðîçïîä³ëó êîøò³â Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ïðèðî-

äîîõîðîííèõ çàõîä³â ó ì. Êèºâ³ íà 2016 ð³ê, çà-

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ñåðïíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 662 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13 æîâòíÿ 2016

ðîêó ¹ 1007), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.11.2016 ð. ¹ 1175

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2016 рік 

у спеціальному фонді бюджету міста Києва, в межах загального обсягу 
бюджетних призначень

№ Назва заходу Головний розпорядник, одержувач Граничні
обсяги
фінансу&
вання в
2016 році,
тис. грн

Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів / код
економічної
класифікації
видатків
бюджету

1 2 3 4 5

І. ЗАХОДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ РОЗПОЧАТА В МИНУЛИХ РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Розчистка та ремонт споруд на озері
Голубе (ставок Блакитний)в
Подільському районі м. Києва

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м.
Києва "Плесо"

2653,25 240601/3210

1.2. Обстеження та розчистка русла 
р. Либідь у Солом'янському,
Шевченківському та Голосіївському
районах та приведення його до
належного технічного стану:

1.2.1. у Солом'янському,
Шевченківському та Голосіївському
районах відкритої частини русла 
р. Либідь

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду 
м. Києва "Плесо"

1000,00 240601/3210

1.3. Будівництво та реконструкція
очисних споруд зливових вод
житлового масиву Вигурівщина&
Троєщина (II черга), у тому числі
проектні роботи (реконструкція
недобудованих очисних споруд
зливових вод житлового масиву
Вигурівщина& Троєщина(ІІ черга) по
вул. Електротехнічній у
Деснянському районі м. Києва, в
тому числі проектні роботи)

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду 
м. Києва "Плесо"

38,11 240601/3210

Разом 3691,36

2. Збереження природно&заповідного фонду

2.1. Розробка проекту землеустрою
щодо організації і встановлення меж
території іхтіологічно&ботанічного
заказника місцевого значення
"Озеро Вербне"

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду 
м. Києва "Плесо"

8,16 240601/3210

Разом 8,16

№ Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван&
ня місцевого
бюджету

Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитуван&
ня місцевого
бюджету

Назва коду програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів/ Назва коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 5019110 240601 Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

3210 1250000

2. 5019140 240604 Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного
середовища

3210 1250000

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.08.2016 ð. ¹ 662

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.11.2016 ð. ¹ 1175)

РОЗПОДІЛ КОШТІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ФОНДУ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У М. КИЄВІ 
НА 2016 РІК



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹135(4905)

11

Про робочу групу з питань гуманітарної допомоги 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1241 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», постанови Кабінету Міністрів України від 25
березня 2013 року № 241 «Про затвердження порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу», в межах функ%
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü ãóìàí³òàð-

íî¿ äîïîìîãè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó ç

ïèòàíü ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ïðè âèêîíàâ÷î-

ìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко

3. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

3.1. Будівництво центру захисту тварин
на вулиці Автопарковій у
Дарницькому районі м. Києва
(проектні роботи)

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
"Притулок для тварин"

500,00 240604/3210

Разом 500,00

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

4.1. Роботи з обладнання виробничих
баз та теплично&парникових
господарств комунальних
підприємств по утриманню зелених
насаджень районів м. Києва та
комунальних підприємств
лісопаркових господарств
твердопаливними котлами та
переведення їх на індивідуальну
систему опалення, втому числі
проектні роботи:

4.1.1. Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
по утриманню зелених насаджень
Святошинського району м. Києва

1300,00 240604/3210

4.1.2. Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
по утриманню зелених насаджень
Дарницького району м. Києва

450,00 240604/3210

Разом 1750,00

Разом по розділу І 5949,52

II. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2016 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Реконструкція гідротехнічних споруд
р. Либідь, в тому числі проектні
роботи

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду 
м. Києва "Плесо"

1000,00 240601/3210

1.2. Розчистка та благоустрій водних
об'єктів м. Києва, в тому числі
проектні роботи:

240601/3210

1.2.1. Розчистка та благоустрій озер у
парку "Нивки" в Шевченківському
районі, в тому числі проектні роботи

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київське комунальне
об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"

800,00 240601/3210

Разом 1800,00

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Комплекс протизсувних заходів,
спрямованих на запобігання
розвитку небезпечних геологічних
процесів, усунення або зниження до
допустимого рівня їх негативного
впливу на території парку "Нивки"
(східна частина), в тому числі
проектні роботи

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київське комунальне
об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"

750,00 240601/3210

Разом 750,00

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Заходи з озеленення міста та
влаштування поливо&зрошувальних
систем:

3.1.1 Заходи з озеленення міста в: Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київське комунальне
об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"

Голосіївському районі 1400,00 240601/3210

Дарницькому районі 1610,00 240601/3210

Деснянському районі 1960,00 240601/3210

Дніпровському районі 2610,00 240601/3210

Оболонському районі 2380,00 240601/3210

Печерському районі 1960,00 240601/3210

Подільському районі 2370,00 240601/3210

Святошинському районі 2660,00 240601/3210

Солом'янському районі 2610,00 240601/3210

Шевченківському районі 2700,48 240601/3210

3.2. Ліквідація наслідків буреломів,
сніголамів, вітровалів, в тому числі:

3.2.1. на території комунального
підприємства "Дарницьке
лісопаркове господарство"

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
"Дарницьке лісопаркове господарство"

700,00 240603/2610

3.2.2. на території комунального
підприємства "Святошинське
лісопаркове господарство"

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
"Святошинське лісопаркове
господарство"

700,00 240603/2610

3.2.3. на території комунального
підприємства "Лісопаркове
господарство "Конча& Заспа"

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
"Лісопаркове господарство "Конча&
Заспа"

100,00 240603/2610

Разом 23760,48

4. Збереження природно&заповідного фонду

4.1. Розробка проектів землеустрою
щодо відведення у постійне
користування земельних ділянок
об'єктів природно&заповідного
фонду м. Києва, втому числі:

4.1.1. Парк Наводницький у Печерському
районі м. Києва

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
по утриманню зелених насаджень
Печерського району м. Києва

240,00 240605/3210

4.1.2 Парк ім. Пушкіна у
Шевченківському районі м. Києва

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва

200,00 240605/3210

Разом 440,00

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Закупівля контейнерів для
роздільного збору твердих
побутових відходів та небезпечних
відходів у складі побутових

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)
"Київкомунсервіс"

1000,00 240602/3210

Разом 1000,00

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього природного середовища

6.1. Створення та розповсюдження
поліграфічної продукції з тематики
поводження з роздільно зібраними
відходами

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)
"Київкомунсервіс"

300,00 240604/2282

Разом 300,00

Разом по розділу II 28050,48

Разом по переліку 34000,00

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

8.12.2016 ð. ¹ 1241

Склад 
робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè

ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ñàá³ùåíêî ²ðèíà Â³òàë³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ãîºíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà

×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Áîé÷óí ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ

¹ 2 ìèòíîãî ïîñòà "Ñïåö³àë³çîâàíèé" Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ (çà çãîäîþ)

Áîòâ³íåíêî Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷ çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè

Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Ìàðòèíåíêî Â³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ðåâ³çîð-³íñïåêòîð â³ää³ëó

êîîðäèíàö³¿ êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè

Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ã îðä³ºíêî Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ ñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é

îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Êîâàëüîâà Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè òåðèòîð³¿

Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì

ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â ì³ñò³ Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Êî÷óð Ìàðèíà Àíàòîë³¿âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà çãîäîþ)

Ëîáàí Þë³ÿ Ìèõàéë³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà çãîäîþ)

Ìåëüíèê Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ðåë³ã³é óïðàâë³ííÿ ó

ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é Äåïàðòàìåíòó

êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Ìèðîíîâ Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷ íà÷àëüíèê öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Íàçàðåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ

îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà, çàñòóïíèê ãîëîâè

ì³ñüêîãî êîì³òåòó äîñòóïíîñò³ (çà çãîäîþ)

Ãðèùåíêî Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿

îñâ³òè òà ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ óïðàâë³ííÿ

äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿

îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ñâ³òëèé Ðóñëàí Âàëåíòèíîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

"Ôàðìàö³ÿ" (çà çãîäîþ)

Øóòà Â³êòîð³ÿ Ìèõàéë³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

8.12.2016 ð. ¹ 1241

Положення 
про робочу групу з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
1. Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Ðîáî÷à ãðóïà) º ïîñò³éíî ä³þ÷èì äîðàä÷èì

îðãàíîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),

ñòâîðåíèì íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó» òà ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ¹ 241 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ öåíòðàëü-

íèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ùîäî ðåàë³çàö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó».

2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ðîáî÷à ãðóïà êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè ì³-

í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòà-

ìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïîëî-

æåííÿì.

3. Îñíîâíèì çàâäàííÿì Ðîáî÷î¿ ãðóïè º ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíàííÿ ãóìàí³òàðíîþ äîïîìî-

ãîþ âàíòàæ³â âàãîþ äî Ç òîíí òà ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íèìè ³íâàë³ä³â, ä³òåé-³í-

âàë³ä³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó äëÿ ¿õ îòðèìàííÿ.

4. Ðîáî÷à ãðóïà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:

ðîçãëÿäàº çâåðíåííÿ îòðèìóâà÷³â ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêèõ âèçíà÷åíî

íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

ïîäàº ïðîïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíàííÿ ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ:

âàíòàæ³â âàãîþ äî 3 òîíí;

ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íèìè ³íâàë³ä³â, ä³òåé-³íâàë³ä³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îá-

ë³êó äëÿ ¿õ îòðèìàííÿ.

5. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ïðàâî:

îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òå-

ðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñà-

äîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿

çàâäàíü;

çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó ñâî¿é ðîáîò³, ó÷àñò³ ó âèâ÷åíí³ îêðåìèõ ïèòàíü ñïåö³àë³ñò³â, ôàõ³âö³â ³íøèõ

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

àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), ïðåäñòàâ-

íèê³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü (çà çãîäîþ).

6. Ðîáî÷à ãðóïà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç ì³ñöåâèìè îðãàíà-

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

÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ðîáî÷à ãðóïà óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â Ðîáî÷î¿

ãðóïè.

Äî ñêëàäó Ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü âõîäèòè ïðåäñòàâíèêè â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òåðèòîð³-

àëüíèõ îðãàí³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é (çà ïî-

ãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè) òà ãðîìàäñüêîñò³.

8. Ãîëîâà Ðîáî÷î¿ ãðóïè:

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ;

âèçíà÷àº ïîðÿäîê ¿¿ ðîáîòè;

ãîëîâóº íà ¿¿ çàñ³äàííÿõ;

ïðåäñòàâëÿº Ðîáî÷ó ãðóïó ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.

9. Çàñòóïíèê ãîëîâè Ðîáî÷î¿ ãðóïè âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè Ðîáî÷î¿ ãðóïè ó ðàç³ éîãî â³ä-

ñóòíîñò³.

10. Ñåêðåòàð Ðîáî÷î¿ ãðóïè:

ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Ðîáî÷î¿ ãðóïè çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ, à ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ ãîëîâà Ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî-

êëàäàº îáîâ’ÿçêè íà îäíîãî ç ¿¿ ÷ëåí³â;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Ðîáî÷î¿ ãðóïè (â òîìó ÷èñë³ âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³ä-

ãîòîâêó ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî éîãî çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â Ðî-

áî÷î¿ ãðóïè;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè Ðîáî÷î¿ ãðóïè.

11. Ôîðìîþ ðîáîòè Ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàñ³äàííÿ, ùî ñêëèêàþòüñÿ ãîëîâîþ Ðîáî÷î¿ ãðóïè â ì³ðó

ïîòðåáè.

Çàñ³äàííÿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüø ÿê ïîëîâè-

íà éîãî ÷ëåí³â.

12. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ Ðîáî÷à ãðóïà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íà-

ëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

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

ëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëü-

íèì 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 Ðîáî÷î¿ ãðóïè, çà³íòåðåñîâàíèì îðãàíàì,

ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

×ëåí Ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ìîæå âèêëàñòè ó ïèñüìî-

â³é ôîðì³ ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

13. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ðîáî÷î¿ ãðó-

ïè çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Керівник апарату В. Бондаренко

Про єдину міську службу для комплексного обслуговування 
споживачів житлово%комунальних послуг за принципом 

«єдиного вікна» на базі КОМУНАЛЬНОГО КОНЦЕРНУ 
«ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ»

Розпорядження № 1244 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України

«Про житлово%комунальні послуги», рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 270/270 «Про
удосконалення структури управління житлово%комунальним господарством міста Києва», рішення Київської
міської ради від 14 травня 2015 року № 467/1331 «Про створення комунального концерну «Центр комуналь%
ного сервісу», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) від 25 жовтня 2016 року № 1040 «Про закріплення нежилих приміщень за комунальним концер%
ном «Центр комунального сервісу» для організації роботи районних сервісних центрів обслуговування з на%
дання житлово%комунальних послуг крокової досяжності для прийому споживачів житлово%комунальних
послуг», з метою забезпечення населення міста Києва житлово%комунальними послугами необхідного рів%
ня та якості:

1. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñëóæ-

áè äëÿ êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæè-

âà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ïðèí-

öèïîì «ºäèíîãî â³êíà» íà áàç³ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÊÎÍÖÅÐÍÓ «ÖÅÍÒÐ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÐ-

Â²ÑÓ».

2. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ ÊÎÍÖÅÐÍÓ «ÖÅÍÒÐ ÊÎ-

ÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÐÂ²ÑÓ»:

2.1. Çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ºäèíî¿

ì³ñüêî¿ ñëóæáè äëÿ êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâó-

âàííÿ ñïîæèâà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

çà ïðèíöèïîì «ºäèíîãî â³êíà» ó ñåðâ³ñíèõ öåí-

òðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ç íàäàííÿ æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³ ç âèêîíàâ-

öÿìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éíó ðîáîòó ç

ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî ìîæëèâî-

ñò³ ¿õ ó÷àñò³ â ðîáîò³ ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñëóæáè äëÿ

êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ïðèíöèïîì «ºäè-

íîãî â³êíà».

2.3. Çä³éñíþâàòè ïðèéîì ñïîæèâà÷³â æèòëî-

âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç ïèòàíü íàðàõóâàííÿ

òà îáë³êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿê³ íà-

äàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç âèêî-

íàâöÿìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, â³äïî-

â³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1 öüîãî ïóíêòó.

2.4. Ïðîâîäèòè ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëü-

íó ðîáîòó ç³ ñïîæèâà÷àìè ç ïèòàíü æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè

æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãî-

âîð³â, óêëàäåíèõ ç âèêîíàâöÿìè æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1 öüî-

ãî ïóíêòó.

2.5. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

âçàºìîä³þ ³ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³

ïðèéìàþòü, ðîçùåïëþþòü, îáë³êîâóþòü ïëàòå-

æ³ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà âîëîä³-

þòü/êîðèñòóþòüñÿ â³äïîâ³äíèì ïðîãðàìíèì çà-

áåçïå÷åííÿì, äëÿ çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî îá-

ì³íó ùîäî àêòóàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîì³ñü-

êî¿ ñèñòåìè íàðàõóâàííÿ ³ îáë³êó ñïëàòè íàñå-

ëåííÿì çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

3. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ñåðâ³ñíèõ

öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ç íàäàííÿ æèòëîâî-êî-
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва каналізаційного колектора 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ»
Розпорядження № 1249 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван%
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ»
(лист від 05 липня 2016 року № 0098), протокол загальних зборів учасників ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ» від 15
червня 2016 року № 7, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð

ÒÎÂ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÌÅÐÅÆ²» çã³äíî ç äîäàòêîì

â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ êàíà-

ë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â. 

Голова В. Кличко

ìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè

ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñëóæáè äëÿ êîìïëåêñíîãî îáñëó-

ãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã çà ïðèíöèïîì «ºäèíîãî â³êíà» íà òåðèòî-

ð³¿ â³äïîâ³äíèõ ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік
Розпорядження № 1245 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік», з метою забезпечення проведення на належному рівні Новорічних та Різдвяних свят
2017 року для дітей м. Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ ó ñóì³ 500,0 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ Äå-

ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2016 ð³ê

ó çàãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìå-

æàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü,

øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êî-

äó òèì÷àñîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäè-

òóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 070802 «Ìåòîäè÷-

íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-

ä³â òà ³íø³ çàõîäè â ãàëóç³ îñâ³òè» òà çá³ëüøåí-

íÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäó òèì÷àñîâî¿ êëà-

ñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ

áþäæåò³â 070401 «Íàäàííÿ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³-

òè ïîçàøê³ëüíèìè çàêëàäàìè îñâ³òè, çàõîäè ³ç

ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîç-

ïîä³ëó âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî

ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæå-

òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â ñïîæèâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â. 

Голова В. Кличко

№ п/п Код тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Назва бюджетної
програми

Сума зменшення Сума збільшення

1. 070802 2240 Методичне забезпечення
діяльності навчальних
закладів та інші заходи в
галузі освіти

500 000,00

2. 070401 2282 Надання позашкільної
освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з
дітьми

500 000,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 08.12.2016 ð. ¹ 1245

Перерозподіл видатків споживання,
передбачених Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на 2016 рік у загальному фонді бюджету міста

Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту

«Облаштування мотузкового парку на території регіонального
ландшафтного парку «Партизанська слава»

Розпорядження № 1246 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк%

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже%
нерно%транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) від 28 березня 2016 року № 179 «Про проведення конкурсу із залучення інвесто%
ра до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування мотузкового парку на території регіонального лан%
дшафтного парку «Партизанська слава»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç çà-

ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-

íîãî ïðîåêòó «Îáëàøòóâàííÿ ìîòóçêîâîãî

ïàðêó íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôò-

íîãî ïàðêó «Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà» (ïðîòîêîë

ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèö-

òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºê-

ò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,

íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â³ä

16 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 88/2016) òîâàðè-

ñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÎËÎ-

ÄÈÉ Ë²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä — 35912200).

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óêëàñòè â³ä-

ïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç ïåðåìîæöåì

êîíêóðñó òà çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-

íîãî ïðîåêòó — êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

08.12.2016 ð. ¹1249

Каналізаційний колектор, 
що приймається безоплатно від ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ» 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передається у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва об'єкта та адреса
розташування

Діаметр
труб,

мм

Довжина,
м

Кількість
коло&
дязів

Матеріал
труб

Середня
глибина

Рік будів&
ництва

Балансова
вартість
об'єктів

передачі, грн
(без ПДВ)

Каналізаційний колектор
(магістраль) на вул.
Борщагівській, санація від К&4
(існуючої) до К&4/1 (існуючої)

1200 

1500

144,00

249,40

1 

2

Склопластик 

Склопластик
5,1 2016

2914642,58 

7739687,42

Всього: 10654330,00

Про відмову у видачі ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАВЧАЛЬНО%ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «АНТОШКА»
Розпорядження № 1231 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен%
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016
року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної осві%
ти у місті Києві», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО%ВИХОВ%
НИЙ КОМПЛЕКС «АНТОШКА» (реєстраційний номер справи № 50038%001521321%763%02 від 23.11. 2016 року) і
додані до неї документи:

1. Â³äìîâèòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ

ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀÍÒÎØÊÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

39458055, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03022, ì. Êè¿â,

âóëèöÿ Ëîìîíîñîâà, áóäèíîê 73-Å), ó âèäà÷³ ë³-

öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóò-

òÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè) ó çâ’ÿçêó ç âñòà-

íîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³ çäîáóâà÷à ë³öåíç³¿

ïóíêòó 41 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåðäæåíèõ

ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â ïðî â³äïîâ³ä-

í³ñòü ïðèì³ùåíü òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè

ñàí³òàðíèì íîðìàì, âèìîãàì ïðàâèë ïîæåæíî¿

áåçïåêè.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈ-

ÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀÍÒÎØÊÀ» ï³ñëÿ óñóíåí-

íÿ ïðè÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³äìîâè ó âèäà-

÷³ ë³öåíç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ë³öåí-

çóâàííÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹135(4905)
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Про реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу
№ 661 на вул. Прирічній, З в Оболонському районі

Розпорядження № 1218 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре%

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчання та виховання дітей:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âë³ äîøê³ëü-

íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 661 íà âóë. Ïðè-

ð³÷í³é, 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óò-

ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñíåöæèòëîôîíä» (äà-

ë³ — ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó:

2. Âèêîðèñòàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ îóä³âíèöòâà êîø-

ò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó âñ³õ ó÷àñíèê³â áóä³âíèöòâà òà êîøò³â íà ïîêðèòòÿ äîäàòêîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿ-

çàíèõ ç ³íôëÿö³éíèìè ïðîöåñàìè (ç ÏÄÂ), çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòó-

âàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ³õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 348 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âåëü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó — ñòðóêòóðíîãî

ï³äðîçä³ëó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè íà ïðîñï. Ãå-

ðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 16 ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про перезатвердження проекту «Реконструкція будівель 
Київського міського перинатального центру — структурного 

підрозділу Київського міського центру репродуктивної 
та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 

у Оболонському районі м. Києва»
Розпорядження № 1217 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ» та постано%
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про%
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âåëü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåí-

òðó — ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìå-

äèöèíè íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 16 ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», âðàõîâóþ÷è ëèñò-

óòî÷íåííÿ ÄÏ «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà» â³ä 23 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 1476 äî åêñïåðòíîãî çâ³òó ¹ 00-

0662-15/ÖÁ â³ä 22 ëþòîãî 2016 ðîêó, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Одиниці
виміру

Кількість

Вид будівництва & реконструкція

Ступінь вогнестійкості & ІІ; ІІІа

Площа ділянки га 1,6320

Поверховість поверх 1;5

Площа забудови, у тому числі: м2 3932,70

головного корпусу м2 3765,70

дизельної електростанції м2 17,0

кисневої м2 150,0

Загальна площа приміщень, що підлягають реконструкції: м2 11325,90

головного корпусу м2 1 1275,90

ДЕС (контейнер) м2 &

кисневої м2 50,00

Корисна площа приміщень головного корпусу, які підлягають реконструкції м2 9801,51

Потужність перинатального центру ліжко 109

Кількість створених робочих місць місце 95

Тривалість реконструкції місяць 22,0

Річна потреба:

води тис. м3 19,29

електричної енергії тис. кВт&год 5308

теплової енергії Г кал 8458,67

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 05.02.2016,
у тому числі:

тис. грн 140254,796

будівельні роботи тис. грн 56130,663

устаткування тис. грн 55260,508

інші витрати тис. грн 28863,625

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

та каналізаційних мереж товариства з обмеженою 
відповідальністю «СПЕЦМЕХБУД 21»

Розпорядження № 1250 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря%

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван%
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «СПЕЦМЕХБУД 21» (лист від 25 серпня 2016 року № 216), протокол загальних зборів учасни%
ків товариства від 02 жовтня 2015 року № 11/2015, з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ òà

êàíàë³çàö³éí³ ìåðåæ³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÏÅÖÌÅÕÁÓÄ 21» çã³äíî ç

äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-

äîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àê-

ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñ-

í³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà

âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006

ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

08.12.2016 ð. ¹1250

Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі товариства з обмеженою
відповідальністю «СПЕЦМЕХБУД 21», які безоплатно приймаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування публічному акціонерному 

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантної посади директора 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1256 від 9 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра%
ховуючи протокол № 2 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 грудня 2016 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

№ Назва мережі та адреса розташування Діаметр
труб,
мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Кількість
колодязів

Рік
побудови

Балансова
вартість
об'єктів
передачі, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вулична водопровідна мережа на вул.
Академіка Філатова від вул. Анрі
Барбюса до вул. Ковпака

300 309,48 вчшг & 2014 1221592,00

2 Вулична водопровідна мережа на вул.
Ковпака від вул. Анрі Барбюса до вул.
Великої Васильківської

300 329,2 вчшг & 2015 3030324,00

3 Вулична водопровідна мережа на вул.
Тверській від вул. Анрі Барбюса до вул.
Великої Васильківської

400 334,2 вчшг & 2015 3328071,00

4 Водопровідна камера з редукційним
вузлом на перетині вулиці Щорса та вул.
Літньої

400 & & & 2015 357146,00

5 Водопровідна камера з редукційним
вузлом на перетині вулиць Івана Кудрі та
Патріса Лумумби

500 & & & 2015 535718,00

6 Вулична каналізація на вул. Академіка
Філатова від вул. Анрі Барбюса до вул.
Ковпака

300
400

239,12
26,53

вчшг
вчшг

11 
1

2014 
2014

679427.00
106222.00

Всього: & 9258500,00

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

09.12.2016 ð. ¹ 1256

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Çàïðîïîíóéòå íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-

êó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ç óðàõóâàííÿì éîãî îñíîâíèõ çàâäàíü.

2. Ðîçêðèéòå îñíîâí³ íàïðÿìè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³äïðè-

ºìíèöòâà íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.

3. Çàïðîïîíóéòå îñíîâí³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ó ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñ-

ëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Керівник апарату В. Бондаренко



ÐÅÊËÀÌÀ
13 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹135 (4905)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðî-

åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùî-

äî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë áëàãîóñò-

ðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà ðåêîíñòðóê-

ö³þ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷å-

íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2016 ðîö³ áóäå

çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-

ãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2016 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò òà ïðèé-

íÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-

êëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³ÿõ 10 òà 11 – âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã íà
ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí». Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî
òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» – «íîðìàòèâí³ àêòè» – «òåõí³÷í³ óìîâè
äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/
ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà,
êîíòàêòíèé
òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà ó
%

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 1
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòó
îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1 ÊÏ
«Êè¿âïàñòðàíñ»
(04070,
Íàáåðåæíå
Øîñå, 2 
254-65-27)

1 ïîâåðõ âóë. Ñèðåöüêà, 25
ë³ò. Â (êîðï. 1)

1,00 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòà Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 860,00 860,00 25800,00

2 1 ïîâåðõ âóë. Äîâæåíêà, 7
ë³ò. À

1,5 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòà Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 873,33 1310,00 39300,00

3 íèæíÿ ñòàíö³ÿ
Ôóí³êóëåðà

âóë. Ïåòðà
Ñàãàéäà÷íîãî, 3
êîðï. 1

1,00 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòà Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1973,33 1973,33 59200,00

4 1 ïîâåðõ âóë. Ïàâëà Óñåíêà,
7/9 êîðï. 6

36,9 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 216,46 7987,50 639000,00

5 Äèòÿ÷à êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹9
Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó (04073,
Êîïèë³âñüêà,
1/7, 468-50-70)

1 ïîâåðõ âóë. Êîïèë³âñüêà
1/7, Ê.1

14,0 7 Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç
ïðîäàæó òîâàð³â
äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 123,56 1729,82 296540,00

6 ÊÏ
«Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ»
(âóë.
Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, 234-23-24)

1-3 ïîâåðõ,
ï³äâàë

âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà, 3 ë³ò.À

55,3 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó Ñòàíîì íà 31.07.2016

2 ðîêè 364 äí³ 

íà ñòðîê ä³¿
äåïóòàòñüêèõ
ïîâíîâàæåíü,
àëå íå á³ëüøå í³æ
2 ðîêè 364 äí³

235,17 13005,13 1040410,0

7 1-3 ïîâåðõ âóë. ². Ïóëþÿ, 5
ë³ò.À

47,00 1 ãðí íà
ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè

1 ãðí íà ð³ê 114151,19

8 Ñòîìàòîëîã³÷íà
ïîë³êë³í³êà
Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó (02091,
Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà, 3-á,
564-61-86)

1 ïîâåðõ âóë. Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà, 3-á

3 9 Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî
àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

2 ðîêè 364 äí³

193,51 580,53 77404,00

9 Äèòÿ÷à êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹3
Ñîëîì'ÿíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà
(03151,
Âîëèíñüêà, 21,
242-22-91)

1 ïîâåðõ âóë.
Ñîö³àë³ñòè÷íà, 12

33,00 12 Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº
ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 209,09 6900,00 690000,00

15,10 8 Ñêëàä 128,48 1940,00 291000,00

10 ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí»
(03056, ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 35
238-44-91)

Ïðèì³ùåííÿ 
¹ 92 â
ïåðåõîä³
âåñòèáþëÿ ¹2

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Ë³ñîâà»

13,23 50 Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òà
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2274,50 30091,67 722200,00

11 Ïðèì³ùåííÿ
¹ 119 â
ïåðåõîä³
âåñòèáþëÿ ¹2

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Ë³ñîâà»

12,8 50 Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òà
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 01.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2274,09 29108,33 698600,00

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

12 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 248/1561

Про погодження товариству з обмеженою відповідальністю «ДОРОЖНА
КАРТА» розміру автостанційного збору на 2016(2017 роки для автостанції

Розпорядження № 1174 від 29 листопада 2016 року
Відповідно до статті 36 Закону України «Про автомобільний транспорт», пункту 116 Правил надання послуг пасажирського

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року №1184), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»,
Порядку регулювання діяльності автостанцій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 вересня 2010
року № 700, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за № 1068/18363:

1. Ïîãîäèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÄÎÐÎÆÍÀ ÊÀÐÒÀ» àâòîñòàíö³éíèé çá³ð íà 2016-2017 ðîêè

äëÿ àâòîñòàíö³¿ ïåðøîãî êëàñó «Òåðåìêè» ó ðîçì³ð³ 18,0 %

âàðòîñò³ ïðî¿çäó.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî

îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè

íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿   çã³äíî   ç  ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова В.Кличко

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

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
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Êîëüîðîïîä³ë À2 (ôîðìàò 660õ560 ìì)
01034, Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

ðåïðîöåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê».
repro.kreschatic.kiev.ua

Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  

Ñòàíîì íà 30.09.2016 

Ñòàíîì íà 31.10.2016



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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 51512

13 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹135(4905)
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Ì²ÑÒÎ
Äî Áþäæåòó ó÷àñò³ ïîäàíî 
503 ïðîåêòè — íàéá³ëüøå çì³í êèÿíè
ïðàãíóòü ó ñïîðò³ òà îñâ³ò³

ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ó÷àñò³ ñòàíîì íà
6 ãðóäíÿ àêòèâí³ êèÿíè ïîäàëè
503 ïðîåêòè. ²ç íèõ 435 ïðèéíÿ-
òî äî ðîçãëÿäó. Íàðàç³ åëåêòðîí-
íà ñèñòåìà îïðàöüîâóº 261 çà-
ÿâêó.

«75 ïðîåêò³â óæå óñï³øíî
ïðîéøëè öåé åòàï, òîáòî îòðè-
ìàëè ïîçèòèâíó îö³íêó, 99 íèí³
íà ìîäåðàö³¿.Ìóøó çàçíà÷èòè,ùî
ïåðøèé åòàï óïðîâàäæåííÿ Áþ-
äæåòó ó÷àñò³ áóâ óñï³øíèì, ³ êè-
ÿíè ñïðàâä³ çàö³êàâëåí³ ó òîìó,
ùîá ðàçîì òâîðèòè çì³íè ó ð³ä-
íîìó ì³ñò³», — ââàæàº ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííà-
ä³é Ïë³ñ.

Íà éîãî äóìêó, öüîãî âäàëîñÿ
äîñÿãòè çàâäÿêè çëàãîäæåí³é
ñï³âïðàö³ ì³æ ³í³ö³àòîðàìè ïðî-
åêòó òà ãðîìàäñüê³ñòþ.

«Ìè ïðîâåëè ÷èìàëî çóñòð³-
÷åé íà ð³çíèõ ð³âíÿõ, ³ç ð³çíèì
ñêëàäîì, ³ äàëåêî íå âñ³ âîíè áó-
ëè ñïîê³éí³. Àëå ìåí³ íàäçâè-
÷àéíî ïðèºìíî òå, ùî âñ³ ö³ çó-
ñòð³÷³ êîíñòðóêòèâí³. Ìè ïðî-
ÿâèëè áàæàííÿ òà çäàòí³ñòü ÷ó-
òè îäèí îäíîãî.Ó ðåçóëüòàò³ ìàº-
ìî ÷óäîâèé ñòàðò ³ äîáð³ íàïðà-
öþâàííÿ íà íàñòóïíèé åòàï», —
ï³äêðåñëèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ãàëóçåé, ÿê³ âè-
êëèêàþòü íàéá³ëüøó çàö³êàâëå-
í³ñòü êèÿí, ÿê³ ïðàãíóòü çì³í,
áåçóìîâíèìè ë³äåðàìè º ñïîðò ³
îñâ³òà — 92 ³ 78 ïðîåêò³â â³äïî-
â³äíî. Òðîõè ìåíøå óâàãè ä³ñòà-
ëîñÿ êóëüòóð³ é òóðèçìó (65) ³ êî-
ìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó ì³ñòà
(60). ßê çàçíà÷èëè îðãàí³çàòî-
ðè, â ö³ëîìó îõîïëåí³ âñ³ ãàëóç³.

Äî 17 ãðóäíÿ, çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ,
â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä çàÿâîê, ³ç 17
äî 27 ïðîõîäèòèìå ãîëîñóâàííÿ
çà ïðîåêòè, à 27-28 áóäóòü îïðè-
ëþäíåí³ ðåçóëüòàòè. Íàñòóïíèì
êðîêîì áóäå ðåàë³çàö³ÿ ïðîåê-
ò³â, íà ÿê³ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³
çàãàëîì âèä³ëåíî 50 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü �

Â³òàë³é Êëè÷êî: «Äåöåíòðàë³çàö³ÿ ìàº áóòè ðåàëüíîþ,
ùîá ëþäè íà ì³ñöÿõ â³ä÷óâàëè ðåçóëüòàòè»

Â ÓÊÐÀ¯Í² ìàº â³äáóòèñÿ ðåàëüíà
äåöåíòðàë³çàö³ÿ, àáè ãðîìàäè ìà-
ëè äîñòàòíüî ïîâíîâàæåíü ³ ðåñóð-
ñ³â, ùîá âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ëþ-
äåé íà ì³ñöÿõ. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð
Êèºâà, ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà-
¿íè Â³òàë³é Êëè÷êî â êóëóàðàõ êîí-
ôåðåíö³¿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè.

«Çðîçóì³ëî, ùî çá³ëüøåííÿ íàä-
õîäæåíü ì³ñöåâèõ áþäæåò³â çà-
âäÿêè ô³ñêàëüí³é äåöåíòðàë³çàö³¿
äîçâîëèòü êåð³âíèêàì ì³ñò, ñåëèù
ðåìîíòóâàòè äîðîãè, ïîë³ïøóâà-
òè áëàãîóñòð³é, ðåìîíòóâàòè îá’ºê-
òè ³íôðàñòðóêòóðè òà ðîáèòè áàãà-
òî âàæëèâèõ ñïðàâ íà áëàãî ãðî-
ìàä. Òîìó òàêà äåöåíòðàë³çàö³ÿ
ìàº áóòè ðåàëüíîþ, àáè ëþäè íà
ì³ñöÿõ â³ä÷óâàëè ðåçóëüòàòè», —
íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà êîíôåðåíö³¿ ó÷àñíèêè îçíà-
éîìèëèñÿ ç ð³÷íèì çâ³òîì ïðî ä³-
ÿëüí³ñòü Àñîö³àö³¿ é îáãîâîðèëè
ïëàíè íà íàñòóïíèé ð³ê. Ó÷àñòü ó
çàõîä³ òàêîæ óçÿëè Ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí, â³öå-

ïðåì’ºð Ãåííàä³é Çóáêî, íàðîäí³
äåïóòàòè Óêðà¿íè.

Ìåð Êèºâà â³äçíà÷èâ, ùî â ðàì-
êàõ ðîáîòè Àñîö³àö³¿ ì³ñüê³ ãîëî-
âè îáãîâîðþþòü âàæëèâ³ ïèòàí-
íÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ÿê³ àêòóàëüí³ äëÿ êîæíîãî íà-
ñåëåíîãî ïóíêòó. «Çì³íè ïî÷èíàþ-
òüñÿ ç ì³ñöåâèõ ãðîìàä. Îá’ºäíàâ-
øè íàø³ çóñèëëÿ, ìè ìîæåìî âè-
ð³øèòè áàãàòî ïèòàíü», — ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ íà íåîá-
õ³äíîñò³ ñï³âïðàö³ ç íàðîäíèìè
äåïóòàòàìè, îáðàíèìè çà ìàæî-
ðèòàðíèìè îêðóãàìè. «Ó êîæíî-
ãî äåïóòàòà ìàº áóòè ÷³òêà ïîçè-
ö³ÿ ùîäî äåöåíòðàë³çàö³¿, ï³äòðèì-
êè çàêîí³â, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü
ì³ñöåâèì ãðîìàäàì ðîçâèâàòèñÿ
é îòðèìóâàòè íåîáõ³äí³ ãðîø³ òà
ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèìè», — â³äçíà-
÷èâ ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà-
¿íè �

Øêîëÿð³ Êèºâà äîëó÷èëèñÿ 
äî ãëîáàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ àêö³¿
«Ãîäèíà êîäó»

Ó ÐÀÌÊÀÕ òèæíÿ ³íôîðìàòèêè, ùî ïðîâîäèòüñÿ ç
5 äî 11 ãðóäíÿ ó âñüîìó ñâ³ò³, êîìïàí³ÿ «Ìàéêðîñîôò
Óêðà¿íà» çà ï³äòðèìêè äðóæèíè Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Ìàðèíè Ïîðîøåíêî ïðîâåëà â³äêðèòèé óðîê ³ç
ïðîãðàìóâàííÿ äëÿ ó÷í³â ³íêëþçèâíîãî êëàñó ñïåö-
øêîëè ¹ 41 ³ìåí³ Ç. Ê. Ñëþñàðåíêà.

«Êîæåí ó÷åíü ïîâèíåí ìàòè ìîæëèâ³ñòü âèâ÷àòè

³íôîðìàòèêó, ïîïðè ñâî¿ îñîáëèâ³ ïîòðåáè, àäæå âî-
íà º îñíîâîþ äëÿ óñï³õó â áóäü-ÿê³é êàð’ºð³ XXI ñòî-
ë³òòÿ. Ñòîëèöÿ º ë³äåðîì ó çàáåçïå÷åíí³ ä³òåé ç îñî-
áëèâèìè ïîòðåáàìè ÿê³ñíîþ îñâ³òîþ. Ñüîãîäí³ â
Êèºâ³ â³äêðèòî áëèçüêî 200 ³íêëþçèâíèõ òà ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ êëàñ³â ó øêîëàõ òà á³ëüøå ï³âñîòí³ ãðóï ó
äèòñàäêàõ», — ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, öüîãî ðîêó ç 7 äî 13 ãðóäíÿ ïîíàä
2,5 òèñÿ÷³ øê³ë ç óñ³º¿ Óêðà¿íè äîºäíàëèñÿ äî ³í³ö³-
àòèâè «Ãîäèíà êîäó» â³ä êîìïàí³¿ «Ìàéêðîñîôò» ³
Êè¿â òàêîæ ñåðåä íèõ. Ìåòà öüîãî ãëîáàëüíîãî ðó-
õó — íàâ÷èòè ä³òåé îñíîâàì êîìï’þòåðíèõ íàóê òà
ðîçâ³ÿòè ì³ô ïðî ñêëàäí³ñòü ïðîãðàìóâàííÿ �
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