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«ÍÀØÅ çàâäàííÿ — çà äîïîìî-
ãîþ íåçâè÷àéíî¿ òà ãàðíî¿ ³ëþ-
ì³íàö³¿ ñòâîðèòè ñâÿòêîâèé íà-
ñòð³é äëÿ âñ³õ êèÿí ³ ãîñòåé ñòî-
ëèö³, ÿêà á íàãàäóâàëà ïðî íàáëè-
æåííÿ Íîâîãî ðîêó òà Ð³çäâà. Ðà-
çîì ³ç ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» ìè
ñòâîðèëè äèâî â öåíòð³ Êèºâà —
çàïðîøóºìî çàâ³òàòè ââå÷åð³ íà
îäíó ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü ñòîëè-
ö³ òà íàñîëîäèòèñÿ íîâîð³÷íèìè
âîãíÿìè», — çàçíà÷èâ äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ìàé-
çåëü.

Ñüîãîäí³ ³ëþì³íàö³þ âñòàíîâ-
ëåíî íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ òà
ïëîùàõ Êèºâà, à òàêîæ íà ïðèëåã-
ëèõ äî íèõ òåðèòîð³ÿõ. Çîêðåìà, íà
Ñîô³éñüê³é ïëîù³ òà Ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ äåðåâà ïðèêðàøåí³
ã³ðëÿíäàìè,íà âóë.Õðåùàòèê âñòà-
íîâëåíà ³ëþì³íàö³ÿ íà òðîñîâèõ
ðîçòÿæêàõ íàä ïðî¿æäæîþ ÷àñòè-
íîþ (á³ëüøå 200 îäèíèöü çèìî-
âèõ ìîòèâ³â). Íà äåðåâàõ Êàøòà-
íîâî¿ àëå¿ âñòàíîâëåíî äèíàì³÷-
íèé «ïàäàþ÷èé ë³ä». À ÿëèíêè òà
äåðåâà âçäîâæ âóëèö³ ïðèêðàøå-
í³ ÿñêðàâèìè ã³ðëÿíäàìè (ïðè-

áëèçíî 50 îäèíèöü), âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî äåêîðîâàíà ³ëþì³íà-
ö³ºþ ó âèãëÿä³ ã³ðëÿíä ³ êóëü íà
òðîñîâèõ ðîçòÿæêàõ íàä ïðî¿æä-
æîþ ÷àñòèíîþ (140 îäèíèöü), íà
ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ñâÿòêîâà ³ëþ-
ì³íàö³ÿ ïðîñòÿãàºòüñÿ íàä ïðî-
¿æäæîþ ÷àñòèíîþ, âóë. Ãðóøåâ-
ñüêîãî îçäîáëåíà ñâÿòêîâîþ ³ëþ-
ì³íàö³ºþ íà òðîñîâèõ ðîçòÿæêàõ
íàä ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ òà íà
îïîðàõ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ
(ìîòèâè, ã³ðëÿíäè).

Îêð³ì òîãî,äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò
³ëþì³íàö³ºþ ïðèêðàøåíî òàê³ áó-
ä³âë³ â öåíòð³ ì³ñòà: Êè¿âñüêó ì³ñü-
êó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ, Íà-
ö³îíàëüíó ô³ëàðìîí³þ Óêðà¿íè,
Êîíñåðâàòîð³þ, Ãîëîâïîøòàìò,
Óêðêîîïñï³ëêó. Íà Ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðà-
òèâíå îñâ³òëåííÿ íà ôàñàäàõ áó-
ä³âåëü íà âóë. Ãð³í÷åíêà, 2/1,
âóë. Ñîô³¿âñüê³é, 1/2, âóë. Ñîô³¿â-
ñüê³é, 2/1, âóë. Ìàë³é Æèòîìèð-
ñüê³é, 1/3, âóë. Ìèõàéë³âñê³é, 2 �

Ñòîëèöÿ ó ñâÿòêîâîìó âáðàíí³
� Äî Íîâîãî ðîêó ³ Ð³çäâà â öåíòð³ Êèºâà ðîçâ³ñèëè 3 000 ã³ðëÿíä ³ âñòàíîâèëè 

300 ñâ³òëîä³îäíèõ ô³ãóðíèõ êîíñòðóêö³é

Øàíîâí³ êèÿíè!
Â³òàþ âàñ ³ç íîâî-

ð³÷íèìè ñâÿòàìè!
Íîâîð³÷íà êàçêà òà

ð³çäâÿíå äèâî... ¯õ î÷³-
êóþòü âñ³ — ³ ä³òè, ³ äî-
ðîñë³. Ùî ìîæå áóòè
êðàùå çà àòìîñôåðó

ïåðåä÷óòòÿ ñâÿòà?
Íàñïðàâä³, äèâà ìè ñòâîðþºìî ñà-

ì³ —òðåáà â³ðèòè â öå! ² áóäóâàòè ñâîº
ì³ñòî, ñâîþ êðà¿íó, ñòàâèòè ïåðåä ñî-
áîþ çàâäàííÿ ³ äîñÿãàòè ¿õ.

Íå áîÿòèñÿ ùèðèõ åìîö³é òà äàðó-
âàòè ðàä³ñòü áëèçüêèì ³ ëþäÿì íàâêî-
ëî. Àäæå êîæåí ³ç íàñ — ÷àð³âíèê.

ß ç äèòèíñòâà áóâ âïåâíåíèé — íå-
ìàº í³÷îãî íåìîæëèâîãî. ² ÿ â³ðþ â öå
ñüîãîäí³!

ß áàæàþ âñ³ì îïòèì³çìó ³ ñèë, äîá-
ðèõ ñïðàâ ³ ìèðó! Ìè âñå ïîäîëàºìî,
áî â³ðèìî â ñåáå ³ â ñâîþ êðà¿íó.

Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòî-
âèì!

Âàø Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê
äëÿ þíèõ äàðíè÷àí

Â îñòàíí³ äí³ ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà,
ÿê ³ îá³öÿëà, â³äêðèëà ùå îäèí äèòñà-
äîê. Ïðî öå ó÷îðà çàÿâèâ ìåð Êèºâà
Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ äî-
øê³ëüíîãî çàêëàäó ¹ 791 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³.

Íà óðî÷èñòîìó çàõîä³ òàêîæ áóâ ïðè-
ñóòí³é ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèð Ãðîéñìàí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà â³äçíà-
÷èâ, ùî áóä³âíèöòâî äîøê³ëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ðîçïî÷àëîñÿ â 1993
ðîö³, îäíàê ó 1994-ìó ðîáîòè áóëè ïðè-
ïèíåí³.Òîæ ñòîëè÷íà âëàäà öüîãîð³÷ ïî-
íîâèëà ñïîðóäæåííÿ äèòÿ÷îãî îá’ºêòà.

«23 ðîêè áóäóâàâñÿ öåé ñàäîê. Ìè
çóñòð³ëèñÿ ç ìåøêàíöÿìè ðàéîíó,ïîîá³-
öÿëè, ùî ïîáóäóºìî çàêëàä, ³ âèêîíàëè
îá³öÿíêó!—ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷.—Öüîãî ðîêóâ ñòîëèö³ ñïîðóäèëè
òà â³äíîâèëè çàãàëîì 7 äèòñàäê³â. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó ïëàíóºìî â³äêðèòè 10».

Íîâèé äèòÿ÷èé çàêëàä ðîçðàõîâàíèé
íà 260 ìàëþê³â.Ó ñàäêó ïðàöþâàòèìóòü
14 ãðóï.Ó áóä³âë³ º ïðèì³ùåííÿ äëÿ ä³-
òåé ðàííüîãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó, ïðà-
öþâàòèìå ñó÷àñíèé áàñåéí, ñïîðòèâíà
òà ìóçè÷íà çàëè, êîìï’þòåðíèé êëàñ, 2
³ãðîòåêè. ÄÍÇ — «ðîçóìíèé», îñê³ëüêè
îñíàùåíèé óñ³ìà íàéñó÷àñí³øèìè òåõ-
íîëîã³ÿìè, çîêðåìà ñåðâåðíîþ, ÷åðåç
ÿêó çä³éñíþºòüñÿ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ
çàêëàäó ³íòåðàêòèâíèìè äîøêàìè, çîâ-
í³øí³ìè ³ âíóòð³øí³ìè êàìåðàìè â³äåî-
ñïîñòåðåæåííÿ.Òàêîæ äèòñàäîê îáëàø-
òîâàíèé äëÿ ëþäåé ³ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè.
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Íàðàç³ á³ëüøå 3 000 ã³ðëÿíä ³ 300 ñâ³òëîä³îäíèõ ô³ãóðíèõ êîíñòðóêö³é ïðèêðàøàþòü öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ñòîëèö³. Âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äåêîðîâàíà
³ëþì³íàö³ºþ íà òðîñîâèõ ðîçòÿæêàõ íàä ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ

Ïðàö³âíèêè ñïåö³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó Àðõ³òåêòóð-
íî-äåêîðàòèâíîãî îñâ³òëåííÿ ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëî» ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó ³ëþì³íàö³¿ äî íîâîð³÷-
íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò ùå íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 2016
ðîêó. Íàðàç³ á³ëüøå 3 000 ã³ðëÿíä ³ 300 ñâ³òëî-
ä³îäíèõ ô³ãóðíèõ êîíñòðóêö³é ïðèêðàøàþòü
öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ñòîëèö³.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Äëÿ îçäîáëåííÿ ñòîëèö³ êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëî» âèêîðèñòîâóº ñâ³òëîä³îäíå ³ëþì³íàö³éíå îáëàäíàííÿ ³íîçåìíèõ
âèðîáíèê³â, ùî â³äîì³ óí³êàëüíèìè ðîçðîáêàìè é òðèâàëèì òåðì³-
íîì åêñïëóàòàö³¿ ïðîäóêö³¿. Âðàõîâóþ÷è åêîíîì³÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü,
ñüîãîäí³ ïîä³áíå ³ëþì³íàö³éíå åíåðãîåôåêòèâíå îáëàäíàííÿ êîø-
òóº çàíàäòî äîðîãî. Òîìó ä³þ÷èì êåð³âíèöòâîì ï³äïðèºìñòâà ïðèé-
íÿòå ðàö³îíàëüíå ð³øåííÿ — âëàñíèìè ñèëàìè òåõí³÷íî ïåðåîáëàä-
íàòè íàÿâí³ ñâ³òëîâ³ êîíñòðóêö³¿. Òàê, îíîâëåííÿ ³ëþì³íàö³¿ êîøòóâà-
ëî 980 òèñ. ãðí, ó òîé ÷àñ ÿê âàðò³ñòü íîâî¿ ó äåñÿòêè ðàç³â á³ëüøå.Äëÿ
äåêîðóâàííÿ ñòîëèö³ âèêîðèñòàíî âèêëþ÷íî ñâ³òëîä³îäíå åíåðãî-
åôåêòèâíå îáëàäíàííÿ. Öå äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî çíèçèòè âèòðàòè íà
ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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нормативно	правові та інші акти органів місцевого самоврядування

Про списання шляхом продажу транспортних засобів, які
належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та перебувають на балансі комунального
підприємства «Автотранспортне підприємство виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)»

Рішення Київської міської ради № 581/1585 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту

30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
враховуючи звернення комунального підприємства «Автотранспортне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» від 02 лютого 2016 року № 62/8 та від 24
лютого 2016 року № 132/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству
«Автотранспортне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)» на списання шляхом
продажу на аукціоні за початковою вартістю,
визначеною за результатами незалежної оцінки
транспортних засобів, які належать до комуналь	
ної власності територіальної громади міста Ки	
єва, зазначених у додатку до цього рішення.

2. Комунальному підприємству «Автотран	
спортне підприємство виконавчого органу Ки	
ївської міської ради (Київської міської держав	
ної адміністрації)»:

2.1. Здійснити необхідні заходи, пов'язані з
продажем на аукціоні транспортних засобів,
зазначених у пункті 1 цього рішення.

2.2. Кошти, отримані від продажу транспор	
тних засобів, зазначених у пункті 1 цього рішен	
ня перерахувати до бюджету міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування транспортних засобів та їх
технічна характеристика

Рік введення в
експлуатацію
(взяття на
баланс)

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для
списання

1 Chevrolet Еpica 2.5, державний 
№ АА 8004 НІ, шасі 
№ KL1LA69LE8B125942, капітальний ремонт
не проводився, 2008 рік випуску

2014 176 374,26 52 021,52 Акт про списання
автотранспортних
засобів від
02.02.2016 б/н

2 Opel'Omega В 2.6, державний 
№ АА 8183 АА, шасі 
№ WOLOVBF6931069460, капітальний
ремонт не проводився, 2003 рік випуску

2003 137 263,29 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від
02.02.2016 б/н

3 Opel'Omega В 2.2, державний 
№ АА 8150 АА, шасі 
№ WOLOVBF6931108213, капітальний
ремонт не проводився, 2003 рік випуску

2003 119 777,18 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від
25.02.2016 б/н

4 Opel'Omega В 2.6, державний 
№ АА 8071 АА, шасі 
№ WOLOVBM6911151851, капітальний
ремонт не проводився, 2001 рік випуску

2001 115 715,17 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від
25.02.2016 б/н

5 Ssang Yong Rexton 2.8, державний № АА
8145 АА, шасі № KPTG0B17S4P132576,
капітальний ремонт не проводився, 2004
рік випуску

2013 236 561,82 39 458,81 Акт про списання
автотранспортних
засобів від
25.02.2016 б/н

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.12.2016 № 581/1585

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та перебувають на балансі комунального підприємства

«Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)», дозвіл на списання

шляхом продажу на аукціоні яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу Київському 
міському територіальному центру 

соціального обслуговування на списання 
шляхом ліквідації транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 573/1577 від 12 грудня 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 ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 травня 2016 року № 051/7515A004,
Київського міського територіального центру соціального обслуговування від 07 червня 2016 року № 02A
956, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Київському міському тери	
торіальному центру соціального обслуговуван	
ня на списання шляхом ліквідації транспортних
засобів, які належать до комунальної власнос	
ті територіальної громади міста Києва, згідно з
додатком до цього рішення.

2. Зобов'язати Київський міський терито	
ріальний центр соціального обслуговуван	
ня використати придатне обладнання тран	
спортних засобів, дозвіл на списання шля	
хом ліквідації яких надається, для ремонту ін	
ших транспортних засобів, а непридатні де	

талі та матеріали в установленому порядку
здати підприємствам, які здійснюють збір
вторинної сировини, з подальшим спряму	
ванням виручених коштів до бюджету міста
Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування транспортного
засобу та його технічна
характеристика

Рік
випуску

Первісна
вартість, грн

Знос, грн Залишкова
вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7

1.1. MERCEDES'BENZ 208D,
реєстраційний 
№ 16784 КА, шасі/кузов 
№ WDB9013711Р838084,
пробіг 348241 км

1998 230600,0 230600,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№1, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 3 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.2. MERCEDES'BENZ 208D,
реєстраційний 
№ 16785 КА, шасі/кузов 
№ WDB9013711Р838868,
пробіг 386597 км

1998 230600,0 230600,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№2, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 4 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.3. MERCEDES'BENZ 208D,
реєстраційний 
№ 16796 КА, шасі/кузов 
№ WDB9013711P838311, пробіг
338215 км

1998 230700,0 230700,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№3, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 2 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.4. ІVECO TURBO DAILY 35,
реєстраційний 
№ 32763 КА, шасі/кузов 
№ Y6BA35E10Y0001104, пробіг
285293 км

2000 192900,0 192900,0 '0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№4, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 5 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.5. ІVECO TURBO DAILY 35.10,
реєстраційний 
№ 44305 KA, шасі/кузов 
№ Y6BA35E10Y0001096,
пробіг 322655 км

2000 185650,0 185650,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№5, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 6 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.6. IVECO TURBO DAILY 35.10,
реєстраційний 
№ 44306 KA, шасі/кузов 
№ Y6BA35E10Y0001092,
пробіг 238507 км

2000 185650,0 185650,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№6, протокол
Української
універсальної товарної
біржі №7 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.7. ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 19909 KA, кузов
№ ХТНЗ11000X0271816, шасі
№ 856689, пробіг 421595 км

1999 64700,0 64700,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№7, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 1 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29.06.2015

1.8. ГАЗ 22171, реєстраційний №
АА9605 КР, кузов №
Y6C22171010000069, шасі №
22170010019564, пробіг 89682
км

2001 50113,0 50113,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.04.2016
№8, протокол
Української
універсальної товарної
біржі № 8 про хід торгів
на аукціоні з продажу
від 29,06.2015

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.12.2016 № 573/1577

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

яких надається Київському міському територіальному центру 
соціального обслуговування

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до міської цільової програми «Здоров'я
киян» на 2012 A 2016 роки

Рішення Київської міської ради № 782/1786 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основ законодавства

України про охорону здоров'я та з метою забезпечення надання медичної допомоги хворим Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до міської цільової програми

«Здоров'я киян» на 2012 	 2016 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 15 березня

2012 року № 208/7545 (в редакції рішення
Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року
№ 25/9613), що додаються.
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2. Це рішення Київської міської ради офіційно
оприлюднити в газеті Київської міської ради
«Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань охорони здоров'я та соціального
захисту та постійну комісію Київської міської

ради з питань бюджету та соціально	економічного
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень 
комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 570/1574 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760A763 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва», з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення кон	
курсу нежитлові приміщення комунальної влас	
ності територіальної громади міста Києва згід	
но з додатком до цього рішення.

2. Подільській районній в місті Києві держав	
ній адміністрації укласти в установленому по	
рядку договір оренди нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради

від 23 червня 2011 року № 242/5629 
«Про встановлення  місцевих податків і зборів у м. Києві» 

Рішення Київської міської ради № 791/1795 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статей 266, 267, 2681, 293 Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради
від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про
встановлення місцевих податків і зборів у 
м. Києві» (в редакції рішення Київської міської
ради від 28 січня 2015 року №58/923) такі зміни:

1.1. В абзаці другому підпункту 1.2 пункту 1
слова «мінімальної заробітної плати» замінити
словами «прожиткового мінімуму для
працездатних осіб».

1.2. Доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Суб'єкти подання (розробники) проектів

рішень, якими вносяться зміни до цього рішення,
додають до проекту рішення висновок органів
Державної фіскальної служби України на
відповідність таких рішень податковому
законодавству України.».

1.3. Пункт 5 вважати пунктом 6.
2. Внести зміни до додатка 1 до рішення

Київської міської ради від 23 червня 2011 року
№242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві» (в редакції рішення
Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№  58/923):

2.1. У розділі 5:
2.1.1. доповнити пункт 5.2 новим абзацом

такого змісту:
«з 1 січня по 31 грудня 2017 року до ставки

податку застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75»;

2.1.2. доповнити пункт 5.3 новим абзацом
такого змісту:

«з 1 січня по 31 грудня 2017 року до ставки податку
застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75».

3. Внести зміни до додатка 2 до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року
№242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві» (в редакції рішення
Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№58/923):

3.1. В абзаці першому пункту 2.1 розділу 2
цифри «750» замінити цифрами «375».

4. Внести зміни до додатка 3 до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року
№242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві» (в редакції рішення
Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№58/923):

4.1. У підпункті 5.3.3 пункту 5.3 розділу 5: 
4.1.1. у другому абзаці підпункту 5.3.3.11

цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
4.1.2. у другому абзаці підпункту 5.3.3.12

цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
4.1.3. у другому абзаці підпункту 5.3.3.13

цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
4.1.4. у підпункті 5.3.3.27 цифри «1,0» замінити

цифрами «2,0»;
4.1.5. у другому абзаці підпункту 5.3.3.27 слова

і цифри «1 січня 2017» замінити словами і цифрами
«1 липня 2017»;

4.1.6. у підпункті 5.3.3.28 цифри «1,0» замінити
цифрами «2,0»;

4.1.7. у другому абзаці підпункту 5.3.3.28 слова
і цифри «1 січня 2017» замінити словами і цифрами
«1 липня 2017».

4.1.8. підпункт 5.3.3 доповнити новим підпунктом
5.3.3.29 такого змісту:

«5.3.3.29. власників нежилих приміщень (його
частин) у багатоквартирних жилих будинках, за
площі під такими приміщеннями (їх частинами)
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території, 	 1,0». 

5. Внести зміни до додатка 5 до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року
№242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві» (в редакції рішення
Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№58/923):

5.1. Доповнити пункт 3.1 розділу 3 новим
підпунктом 3.1.4:

«3.1.4. До ставки збору, визначеної підпунктами
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3
застосовуються такі понижувальні коефіцієнти:

з 1 січня по 30 червня 2017 року 	 0,5;
з 1 липня по 31 грудня 2017 року 	 0,75».
6. Оприлюднити це рішення в газеті Київської

міської ради «Хрещатик».
7. Контроль за виконанням цього рішення

покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань бюджету та соціально	економічного
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 577/1581 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760A763 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення
попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нерухоме майно кому	
нальної власності територіальної громади міс	
та Києва єдиному претенденту на право орен	
ди згідно з додатком.

2. Дарницькій районній в місті Києві держав	
ній адміністрації укласти в установленому по	
рядку договір про передачу майна територіаль	
ної громади міста Києва згідно з пунктом 1 цьо	
го рішення за умов:

2.1. Включення детального опису проекту по	
ліпшень об'єкта оренди із зазначенням орієн	
товної вартості поліпшень.

2.2. Зобов'язання орендаря щодо здійснен	
ня поліпшень протягом 2 років з дати укладан	
ня договору оренди із правом орендодавця дос	
троково розірвати договір у разі невиконання
цього зобов'язання.

2.3. Зобов'язання орендаря щорічно публі	
кувати на його сайті:

	 річну фінансову звітність;
	 фінансові та інші умови використання об'єк	

та оренди (зокрема жителями мікрорайону),
в тому числі фінансові умови набуття член	
ства в клубі,

	 фінансові умови отримання можливості про	
ведення тренувань на об'єкті особами, які не є
членами клубу, тощо;

	 звітність про надходження коштів від членів
клубу і третіх осіб за членство у клубі і за мож	
ливість проведення тренувань на об'єкті осо	
бами, які не є членами клубу.

2.4. У разі невиконання обов'язку з розкрит	
тя інформації не продовжувати договір оренди
на новий строк.

2.5. Доручити Дарницькій районної в місті Ки	
єві державній адміністрації першочергово роз	
почати процес оформлення права користуван	
ня земельною ділянкою спеціальній школі	ін	
тернату І	ІІ ступенів №10 Дарницького району
м.Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на 
знесення та списання 

основних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 580/1584 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 317, 319 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, 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
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28 березня 2016 року № 101A2720/01, Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації від 04 березня 2016 року № 107A1225/37, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити установам знести та списати
основні засоби, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва,
згідно з додатком до цього рішення.

2. Непридатні деталі та матеріали здати
підприємству, на яке покладено функції зі збору
такої сировини, з подальшим спрямуванням
виручених коштів до бюджету міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на списання шляхом 
продажу основних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 574/1578 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту

30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 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 комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків
«ЖитлоінвестбудAУКБ» (листи від 11 серпня 2015 року № 114/4870 та від 12 січня 2016 року № 114/46), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству
з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд	УКБ» на списання шляхом
продажу на аукціоні за початковою вартістю,
визначеною за результатами незалежної оцінки,
основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва,
згідно з додатком до цього рішення.

2. Комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд	
УКБ»:

2.1. Здійснити необхідні заходи, пов'язані, з
продажем на аукціоні основних засобів, зазначених
у пункті 1 цього рішення.

2.2. Кошти, отримані з продажу основних
засобів, зазначених у пункті 1 цього рішення,
перерахувати до бюджету міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 578/1582 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760A763 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитловий будинок
комунальної власності територіальної громади
міста Києва без проведення конкурсу згідно з
додатком до цього рішення.

2. Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
укласти в установленому порядку договір оренди
нежитлового будинку комунальної власності
територіальної громади міста Києва згідно з
пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста 

Києва квартири № 204 на вул. Йорданській, З
Рішення Київської міської ради № 586/1590 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 та частин другої, п'ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності», враховуючи розпорядження Київського міського голови від 19 лютого 2016 року №125/1 «Про
перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві» та звернення гр. Орлової С. І. від 14 серпня
2015 року № 106/ОA566, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності
територіальної громади міста Києва квартиру
№ 204 на вул. Йорданській, 3 згідно з додатком
до цього рішення та передати до сфери управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.

2. Подільській районній в місті Києві державній
адміністрації визначити балансоутримувача
майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про внесення змін у додаток 8 до рішення 
Київської міської ради від 02 грудня 2010 року 

№284/5096 «Про питання комунальної власності 
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 584/1588 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою уточнення

відомостей про комунальне майно територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток 8 до рішення Київської
міської ради від 02 грудня 2010 року №284/5096
«Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва» зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської
ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 «Про приватизацію

жилих приміщень у гуртожитках м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 585/1589 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», статей 2, 3 Закону України
«Про приватизацію державного житлового фонду» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року №596/7933
«Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м.Києва» (у редакції рішення Київської міської
ради від 11 лютого 2016 року №94/94):

1.1. Після позиції 7 доповнити новою позицією 8 такого змісту:

У зв'язку з цим позиції 8	74 вважати позиціями 9	75 відповідно.
1.2. Після позиції 19 доповнити новою позицією 20 такого змісту:

У зв'язку з цим позиції 20	75 вважати позиціями 21	76 відповідно.
1.3. Після позиції 24 доповнити новою позицією 25 такого змісту:

У зв'язку з цим позиції 25	76 вважати позиціями 26	77 відповідно.

25. вул. Мілютенка, 14	а Деснянський

20. вул. Горлівська, 124/2 Дарницький

8. вул. Фрометівська, 2 Голосіївський

1.4. Після позиції 49 доповнити новою позицією 50 такого змісту:

У зв'язку з цим позиції 50	77 вважати позиціями 51	78 відповідно. 
1.5. Після позиції 74 доповнити новими позиціями 75	78 такого змісту:

У зв'язку з цим позиції 75	78 вважати позиціями 76	82 відповідно.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради

з питань власності та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово	комунального
господарства та паливно	енергетичного комплексу.

Київський міський голова
В. Кличко

75. вул. Бориса Гаріна, 68	а Солом'янський

76. вул. Гарматна, 25

77. вул. Миколи Шепелєва, 31/87

78. вул. Петра Радченка, 25

50. вул. Юрківська, 18 Подільський

Про передачу в оренду єдиному претенденту 
на право оренди приміщень 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 582/1586 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 760A763 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади
міста Києва єдиному претенденту на право
оренди згідно з додатком до цього рішення.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації укласти в установленому порядку
договори оренди нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

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

Рішення Київської міської ради № 576/1580 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 760A763 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсу
нежитлові приміщення комунальної власності
територіальної громади міста Києва згідно з
додатком до цього рішення.

2. Солом'янській районній в місті Києві державній
адміністрації укласти в установленому порядку
договір оренди нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

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

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 583/1587 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760A763 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення
попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитлові приміщен	
ня комунальної власності територіальної гро	
мади міста Києва єдиному претенденту на
право оренди згідно з додатком до цього рі	
шення.

2. Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра	
ції) укласти в установленому порядку договір
оренди нежитлових приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Києва
згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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Про поновлення публічному акціонерному товариству
«Універсам № 11 «Райдужний» договору оренди земельної

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі універсаму
та складу на вул. Райдужній, 15 у Дніпровському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 685/685 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статей
30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листAзвернення публічного акціонерного товариства
«Універсам № 11 «Райдужний» від 27.10.2014 N КОПA0461, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе	
мельної ділянки від 01.09.2004 № 66	6	00186
площею 0,3745 га (кадастровий номер
8000000000:66:017:0001) для експлуатації та
обслуговування будівлі універсаму та складу на
вул. Райдужній, 15 у Дніпровському районі 
м. Києва, укладений між Київською міською ра	
дою та відкритим акціонерним товариством уні	
версамом № 11 «Райдужний» на підставі пун	
кту 11 рішення Київської міської ради від 30.01.2001
№ 168/1145 «Про оформлення права користу	
вання земельними ділянками» (справа А	21298).

2. Внести зміни до договору оренди земель	
ної ділянки від 01.09.2004 № 66	6	00186, а са	
ме: назву орендаря викласти в такій редакції:
«Публічне акціонерне товариство «Універсам
№ 11 «Райдужний».

3. Встановити, що розмір річної орендної пла	
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді	
лянки від 01.09.2004 № 66	6	00186, підлягає
приведенню у відповідність до норм законо	
давства.

4. Публічному акціонерному товариству «Уні	
версам № 11 «Райдужний»:

4.1. У місячний термін надати до Департа	
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер	
жавної адміністрації) документи, визначені за	
конодавством, для укладання додаткової уго	
ди про поновлення та внесення змін до дого	
вору оренди земельної ділянки від 01.09.2004
№ 66	6	00186.

4.2. Виконати вимоги, викладені у листі Депар	
таменту земельних ресурсів виконавчого орга	
ну Київської міської ради (Київської міської дер	
жавної адміністрації) від 04.11.2014 № 057041	
12164.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Гонті Лідії Дмитрівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Ватутіна, 43 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 785/785 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118,
121 Земельного кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від	
ведення земельної ділянки громадянці Гонті Лі	
дії Дмитрівні для будівництва та обслуговуван	
ня житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Ватутіна, 43 у Солом'янському
районі м. Києва (категорія земель 	 землі жит	
лової та громадської забудови, справа А	18311).

2. Передати громадянці Гонті Лідії Дмитрів	
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею
0,0797 га (кадастровий номер 8 000 000 000
72:537:0020) для будівництва та обслуговуван	
ня житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Ватутіна, 43 у Солом'янському
районі м. Києва із земель комунальної власнос	
ті територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Гонті Лідії Дмитрівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земель	

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе	
мельного кодексу України.

3.2. Питання пайової участі вирішити відпо	
відно до законодавства.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла	
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Го	
ловного управління містобудування, архітекту	

ри та дизайну міського середовища від 17.05.2011
№ 5283/0/18/19	11, Головного управління Дер	
жкомзему у місті Києві від 05.06.2012 № 368,
Державного управління охорони навколишньо	
го природного середовища в м. Києві від
21.11.2011 № 05	08/6687.

3.5. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об	
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді	
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра	
ції права власності на земельну ділянку у по	
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо	
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на землю може бу	
ти припинено у випадках, передбачених стат	
тями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Савчуку Андрію 
Анатолійовичу у приватну власність земельної ділянки для

будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф'єва,

10Aв у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 776/776 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину
Савчуку Андрію Анатолійовичу для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Костянтина
Ареф'єва, 10	в у Дарницькому районі м. Києва

(категорія земель 	 землі житлової та громадської
забудови, справа № А	15945).

2. Передати громадянину Савчуку Андрію
Анатолійовичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0485 га (кадастровий номер
8000000000:90:155:0149) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф'єва,
10	в у Дарницькому районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Савчуку Андрію Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Питання пайової участі вирішити відповідно
до законодавства.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах
Головного управління містобудування та
архітектури від 13.10.2011 № 11575/0/18/19	
11, Київської міської санітарно	епідеміологічної
станції від 17.05.2012 № 2882, Державного
управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві від 01.03.2012 № 05	
08/767, Головного управління земельних ресурсів
від 05.09.2012 № 05	8956.

3.4. Забезпечити вільний доступ для
прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і
обмеженнями щодо забудови та документами,
що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт, одержаними в установленому
порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстрації
права власності на земельну ділянку у порядку,
встановленому Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на землю може бути
припинено у випадках, передбачених статтями
140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення публічному акціонерному товариству
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» договору оренди

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з вбудованоA

прибудованими приміщеннями на просп. Перемоги, 26 у
Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 678/678 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання публічного

акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 28.07.2014 № КОПA0235, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе	
мельної ділянки від 16.03.2004 № 91	6	00231
площею 0,5614 га (кадастровий номер
8000000000:88:137:0003), укладений між Київ	
ською міською радою і відкритим акціонерним
товариством «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИ	
ЛАД» для будівництва, експлуатації та обслуго	
вування житлового будинку з вбудовано	при	
будованими приміщеннями на просп. Перемо	
ги, 26 у Шевченківському районі м. Києва на
підставі пункту 10 рішення Київської міської ра	
ди від 10.07.2003 № 638/798 «Про надання і ви	
лучення земельних ділянок та припинення пра	
ва користування землею» (справа А	21176).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла	
ти, визначений в договорі оренди земельної ді	
лянки від 16.03.2004 № 91	6	00231, підлягає
приведенню у відповідність до норм законо	
давства.

3. Внести зміни до договору оренди земель	
ної ділянки від 16.03.2004 № 91	6	00231, а саме:

слова «відкрите акціонерне товариство «КИ	
ЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» замінити
словами «публічне акціонерне товариство «КИ	
ЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» у відповід	
них відмінках.

4. Публічному акціонерному товариству
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» у місячний
термін надати до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
документи, визначені законодавством, для
укладання додаткової угоди про поновлення
договору оренди земельної ділянки від 16.03.2004
№ 91	6	 00231 та внесення змін до нього.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення публічному акціонерному товариству
«ЕкспериментальноAмеханічний завод «Металіст» договору

оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд заводу на вул. Лебединській, 4 в Оболонському

районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 693/693 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання публічного
акціонерного товариства «ЕкспериментальноAмеханічний завод «Металіст» від 08.10.2013 № КОПA0090,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Поновити на 5 років договір оренди земель	

ної ділянки від 05.11.2008 № 78	6	00569 пло	
щею 7,4249 га (кадастровий номер
8000000000:78:033:0003), укладений між Київ	
ською міською радою та відкритим акціонер	
ним товариством «Експериментально	механіч	
ний завод «Металіст» для експлуатації та обслу	
говування будівель і споруд заводу на вул. Ле	
бединській, 4 в Оболонському районі м. Києва
на підставі рішення Київської міської ради від
22.02.2007 № 240/901 «Про передачу відкри	
тому акціонерному товариству «Експеримен	
тально	механічний завод «МЕТАЛІСТ» земель	
ної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд заводу на вул. Лебединській,

4 у Оболонському районі м. Києва» (справа №
А	20906).

2. Внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 05.11.2008 № 78	6	00569, а саме:
слова «відкрите акціонерне товариство
«Експериментально	механічний завод «Металіст»
замінити словами «Публічне акціонерне товариство
«Експериментально	механічний завод «Металіст».

3. Встановити, що розмір річної орендної пла	
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді	
лянки від 05.11.2008 № 78	6	00569, підлягає
приведенню у відповідність до норм законо	
давства.

4. Публічному акціонерному товариству «Екс	
периментально	механічний завод «Металіст»:
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4.1. Виконати вимоги, викладені у листі
Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.12.2013 
№ 05704	26930.

4.2. У місячний термін надати до Департа	
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер	
жавної адміністрації) документи, визначені за	
конодавством, необхідні для укладання додат	

кової угоди про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 05.11.2008 № 78	6	00569
та внесення змін до нього.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВОAВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ТАЛЕР»

договору оренди земельної ділянки для будівництва та
обслуговування торговоAрозважального комплексу, офісного

центру та об'єктів житловоAгромадської забудови на вул.
Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 858/858 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши листAповідомлення

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВОAВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ТАЛЕР» від 02.10.2014 
№ КОПA0445, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років договір оренди земель	
ної ділянки від 27.01.2009  № 040986300002
площею 9,4759 га (кадастровий номер
8000000000:75:489:0014), укладений між Київ	
ською міською радою та товариством з обмеже	
ною відповідальністю «Науково	виробнича фір	
ма «Талер» для будівництва та обслуговування
торгово	розважального комплексу, офісного
центру та об'єктів житлово	громадської забу	
дови на вул. Берковецькій, 6 у Святошинсько	
му районі м. Києва на підставі рішення Київської
міської ради від 13.12.2007 № 1424/4257 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідаль	
ністю «Науково	виробнича фірма «Талер» зе	
мельної ділянки для будівництва та обслугову	
вання торгово	розважального комплексу, офіс	
ного центру та об'єктів житлово	громадської
забудови на вул. Берковецькій, 6 у Святошин	
ському районі м. Києва» та рішення Господар	
ського суду міста Києва від 24.06.2008 № 4/264
(справа № А	21260).

2. Внести зміни до договору оренди земель	
ної ділянки від 27.01.2009 № 040986300002, а
саме: слова «товариство з обмеженою відпові	
дальністю «Науково	виробнича фірма «Талер»
замінити словами «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ	
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО	ВИРОБ	
НИЧА ФІРМА «ТАЛЕР» у відповідних відмінках.

3. Встановити, що розмір річної орендної пла	
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді	
лянки від 27.01.2009 № 040986300002, підля	
гає приведенню у відповідність до норм зако	
нодавства.

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ	
ДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО	ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ТА	
ЛЕР»:

4.1. У місячний термін надати до Департа	
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер	
жавної адміністрації) документи, визначені за	
конодавством, для укладання додаткової уго	
ди про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 27.01.2009 № 040986300002 та вне	
сення змін до нього.

4.2. Виконати вимоги, викладені в листі Де	
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь	
кої державної адміністрації) від 02.12.2014 
№ 057041	13542.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
14.07.2011 № 673/6060 «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку

«ГОНЧАРА 37AА» на вул. Олеся Гончара, 37Aа в Шевченківському
районі м. Києва для обслуговування будинку 

та прибудинкової території»
Рішення Київської міської ради № 702/702 від 16 грудня 2014 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «ГОНЧАРА 37AА» від
01.06.2012 № 1/06/1, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Київської міської

ради від 14.07.2011 № 673/6060 «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки об'єднанню
співвласників багатоквартирного будинку
«ГОНЧАРА 37	А» на вул. Олеся Гончара, 37	а в
Шевченківському районі м. Києва для
обслуговування будинку та прибудинкової
території», а саме:

– слова та цифру «в короткострокову оренду
на 5 років» замінити словами «у власність» (справа
А	20478).

2. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Куст Тетяні Вікторівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Кримській, 12Aа у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 771/771 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від	
ведення земельної ділянки громадянці Куст Те	

тяні Вікторівні для будівництва та обслугову	
вання житлового будинку, господарських буді	

вель і споруд на вул. Кримській, 12	а у Голосі	
ївському районі м. Києва (категорія земель –
землі житлової та громадської забудови, спра	
ва № А	143 52).

2. Передати громадянці Куст Тетяні Вікторівні,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:82:243:0041) для будівництва та об	
слуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Кримській, 12	а у Голо	
сіївському районі м. Києва із земель комуналь	
ної власності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Куст Тетяні Вікторівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земель	

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе	
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об	
меженнями щодо забудови та дозволом на ви	
конання будівельних робіт, одержаними в уста	
новленому законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла	
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити відпо	
відно до законодавства.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Го	
ловного управління містобудування, архітекту	
ри та дизайну міського середовища від 25.12.2008
№ 19	15550, Головного управління Держзем	
агентства у м. Києві від 12.03.2014 № 19	26	
0.31	1103/2	14 та Головного управління земель	
них ресурсів від 21.02.2011 № 05	7123.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра	
ції права власності на земельну ділянку у по	
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо	
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити землекористувача, що викорис	
тання земельної ділянки не за цільовим приз	
наченням тягне за собою припинення права ко	
ристування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Васечку
Володимиру Степановичу для обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Зеленій, 36 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 834/834 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Васечку Володимиру
Степановичу у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0588 га (кадастровий номер
8 000 000 000:69:276:0019) із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва
для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Зеленій,
36 у Солом'янському районі м. Києва (категорія
земель – землі житлової та громадської забудови,
справа П	9009).

2. Громадянину Васечку Володимиру
Степановичу:

2.1. Виконувати обов'язки власника земельної
ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для
прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції
чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної, проектно	кошторисної документації

та питання пайової участі вирішувати в порядку,
визначеному законодавством України.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. Вжити заходів щодо державної реєстрації
права власності на земельну ділянку у порядку,
встановленому Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень».

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну
ділянку може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного
кодексу України.

4. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Кирпоті
Світлані Василівні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Сновському,
1/6 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 821/821 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Передати громадянці Кирпоті Світлані

Василівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0729 га (кадастровий номер
8000000000:66:168:0023) із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Сновському, 1/6 у Дніпровському районі м. Києва
(категорія земель – землі житлової та громадської
забудови, справа № П	9022).

2. Громадянці Кирпоті Світлані Василівні:
2.1. Виконувати обов'язки власника земельної

ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для
прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. Вжити заходів щодо державної реєстрації

права власності на земельну ділянку у порядку,
встановленому Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень».

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції
чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної, проектно	кошторисної документації
та питання пайової участі вирішувати в порядку,
визначеному законодавством України.

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну
ділянку може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного
кодексу України.

4. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 1296 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 4 Закону України «Про столицю України — місто% герой Київ», Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабіне%
ту Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) від 25 червня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку роботи із законопроектами та проектами інших нормативно% правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській місь%
кій державній адміністрації)» та враховуючи пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Çàòâåðäèòè ïëàí çàêîíîïðîåêòíèõ ðîá³ò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2017 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Орієнтовна назва проекта акта, який необхідно розробити Проблема, яка потребує нормативного врегулювання Підстава для розроблення
проекта акта

Строк виконання Структурний підрозділ,
що розробляє проект акта

1 Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо забезпечення оформлення права
користування земельними ділянками об'єднаннями
співвласників багатоквартирних житлових будинків або
підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності, яким багатоквартирні житлові будинки
передані на баланс для їх експлуатації та/або обслуговування"

Удосконалення та спрощення порядку набуття земельних ділянок
співвласниками багатоквартирних будинків або підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності, які здійснюють управління
багатоквартирними будинками в постійне користування.

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

ІІ квартал 2017 року Департамент земельних
ресурсів

2 Проект Закону України "Про внесення змін до статей 123, 124
Земельного кодексу України, статті 16 Закону України "Про
оренду землі"

Удосконалення процедури надання в постійне користування та оренду в
порядку відведення земельних ділянок, в т. ч. під об'єктами нерухомості,
укладання договорів оренди землі.

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

III квартал 2017 року Департамент земельних
ресурсів

3 Проект Закону України "Про внесення змін до статей 79+1, 123,
124 Земельного кодексу України щодо удосконалення
процедури надання у користування земельної ділянки"

Необхідність спрощення процедури оформлення права користування
земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна
(будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,
для їх експлуатації та обслуговування у разі відповідності цільового
призначення земельної ділянки містобудівній документації.

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

До 01 грудня 2017
року

Департамент земельних
ресурсів

4 Проект Закону України "Про внесення змін до статей 128, 134
Земельного кодексу України"

Необхідність внесення змін до Земельного кодексу України з метою створення
можливості продажу, без проведення земельних торгів, земельних ділянок
державної або комунальної власності, що перебувають в оренді суб'єктів
господарювання, як з об'єктами нерухомого майна на таких земельних
ділянках, так і вільних від забудови таких земельних ділянок, а також
необхідність передбачення в Земельному кодексі України можливості передачі
в оренду земельних ділянок без проведення земельних торгів переможцям
інвестиційних конкурсів, проведених органами місцевого самоврядування або
органами виконавчої влади, відповідно до Закону України "Про інвестиційну
діяльність".

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

До 01 грудня 2017
року

Департамент земельних
ресурсів

5 Проект Закону України "Про внесення змін до статей 128, 136
Земельного кодексу України"

Необхідність удосконалення законодавства щодо визначення стартової ціни
земельної ділянки державної чи комунальної власності під час продажу такої
земельної ділянки.

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

До 01 грудня 2017
року

Департамент земельних
ресурсів

6 Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України"

Необхідність встановлення правових підстав для справляння плати за землю
власниками об'єктів нерухомого майна, що розташоване на такій земельній
ділянці, які не оформили право власності чи користування землею.

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

До 01 грудня 2017
року

Департамент земельних
ресурсів

7 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про судовий збір"

Необхідність звільнення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування від сплати судового збору щодо захисту прав держави та
територіальної громади в сфері земельних відносин під час розгляду справ у
судах.

Ініціативна пропозиція
Департаменту земельних
ресурсів

III квартал 2017 року Департамент земельних
ресурсів

8 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про адміністративні послуги"

Вдосконалення системи регулювання надання адміністративних послуг. Ініціативна пропозиція
Департаменту (Центру)
надання адміністративних
послуг

III квартал 2017 року Департамент (Центр)
надання
адміністративних послуг

9 Проект Закону України "Про внесення змін до статті 13 Закону
України "Про теплопостачання"

Надання органам місцевого самоврядування повноважень щодо встановлення
тарифів на виробництво, постачання, та транспортування теплової енергії
суб'єктам господарювання не залежно від форм власності, а також погодження
інвестиційних програм стосовно об'єктів теплопостачання не залежно від форм
власності (щодо яких встановлено тарифи на виробництво, постачання та
транспортування теплової енергії).

Ініціативна пропозиція
юридичного управління
апарату

II квартал 2017 року Департамент житлово+
комунальної
інфраструктури

10 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про індустріальні парки"

Посилення державних преференцій для створення індустріальних парків,
ефективного функціонування та забезпечення конкурентоспроможності їх
проектів.

Ініціативна пропозиція
Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва

II квартал 2017 року Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва

11 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" (щодо обмежень продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів)"

Визначення на законодавчому рівні обмеження продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в роздрібній
торговельній мережі.

Ініціативна пропозиція
Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва

І квартал 2017 року Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва

12 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про рекламу"

Приведення положень Закону України "Про рекламу" у відповідність до законів
України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності".

Ініціативна пропозиція
юридичного управління
апарату

11 квартал 2017 року Департамент
містобудування та
архітектури

13 Проект Закону України "Про внесення змін до Житлового
кодексу Української РСР щодо переведення жилих будинків і
жилих приміщень у нежилі"

Приведення положень Житлового кодексу Української РСР у відповідність із
Законом України "Про адміністративні послуги" та урегулювання на
законодавчому рівні питань, пов'язаних з переведенням жилих будинків і
жилих приміщень у нежилі.

Ініціативна пропозиція
юридичного управління
апарату

І квартал 2017 року Департамент
містобудування та
архітектури Департамент
житлово+ комунальної
інфраструктури

14 Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
адміністративної відповідальності за порушення правил
зупинки та стоянки на зупинках громадського транспорту"

Посилення відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки на
зупинках громадського транспорту.

Пункт 3 протоколу доручень
№ 105, напрацьованих під
час наради з питань
впорядкування робот
приміських та міжміських
автобусних маршрутів
загального користування в
місті Києві 10 вересня 2014
року

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

15 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо порядку обліку та зберігання
загублених транспортних засобів"

Створення дієвого механізму обліку та зберігання загублених транспортних
засобів.

Ініціативна пропозиція
Департаменту транспортної
інфраструктури

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

16 Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу
України"

Встановлення відповідальності за несанкціоновані проникнення на об'єкти
метрополітену.

Ініціативна пропозиція
Департаменту транспортної
інфраструктури

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

17 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про дорожній рух" та "Про внесення змін до Закону України
"Про внесення змін до "Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності"

Необхідність вдосконалення правового врегулювання у сфері безпеки
дорожнього руху щодо розробки проектів будівництва торгівельних,
розважальних об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури в частині
організації дорожнього руху в межах червоних ліній вулиць та включення їх до
містобудівних умов і обмежень.

Ініціативна пропозиція
Департаменту транспортної
інфраструктури

11 квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

18 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про автомобільний транспорт", проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176", проект наказу
Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до
Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного
маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 07 травня 2010 року № 278"

Визначення особливостей погодження паспортів маршруту регулярних
спеціальних перевезень приміського та міжміського маршруту (в частині схеми
автобусного маршруту та характеристики маршруту), кінцевий пункт маршруту
(зупинки) яких є місто Київ.

Пункт 3 протоколу доручень
№ 105, напрацьованих під
час наради з питань
впорядкування роботи
приміських та міжміських
автобусних маршрутів
загального користування в
місті Києві 10 вересня 2014
року

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури 
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19 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про нотаріат"

Необхідність врегулювання питання щодо можливості звернення органів
місцевого самоврядування до нотаріусів стосовно надання інформації про
наявність чи відсутність спадкоємців щодо майна померлого для подачі до суду
заяви про визнання спадщини від умерлого.

Ініціативна пропозиція
Департаменту будівництва
та житлового забезпечення

III квартал 2017 року Департамент будівництва
та житлового
забезпечення

20 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про благоустрій населених пунктів" та Проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2013 року № 870 "Про
затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення
об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання дозволів"

Визначення переліку документів необхідних для отримання дозволу на
порушення об'єктів благоустрою.

Ініціативна пропозиція
Департаменту міського
благоустрою та збереження
природного середовища

III квартал 2017 року Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

21 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про охорону культурної спадщини"

Необхідність передачі повноважень у сфері охорони культурної спадщини від
центрального органу виконавчої влади до органів місцевого самоврядування.

Ініціативна пропозиція
Департаменту культури

II квартал 2017 року Департамент культури

22 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

Необхідність делегувати повноваження у сфері вивезення,  ввезення і
повернення культурних цінностей від центрального органу виконавчої влади до
органів місцевого самоврядування.

Ініціативна пропозиція
Департаменту культури

III квартал 2017 року Департамент культури

23 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про дошкільну освіту"

Необхідність визначення процедури призначення керівників дошкільних
навчальних закладів державної та комунальної форми власності на конкурсній
основі.

Ініціативна пропозиція
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

І квартал 2017 року Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

24 Проект Закону України "Про внесення змін до абзацу другого
статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності"

Удосконалення законодавчого врегулювання проведення перевірок суб'єктів
господарювання в сфері освіти у разі порушення права дитини на отримання
освіти та надання ними послуг у сфері освіти без ліцензії шляхом обмеження дії
Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" на діяльність у сфері освіти.

Ініціативна пропозиція
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

І квартал 2017 року Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

25 Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про ліцензування видів господарської діяльності"

Удосконалення на законодавчому рівні питання ліцензування освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти з
урахуванням особливостей законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту",
"Про загальну середню освіту".

Ініціативна пропозиція
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

III квартал 2017 року Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

26 Проект Закону України "Про внесення змін до законів України
"Про загальну середню освіту" та "Про дошкільну освіту"

Визначення у законах термінів, що використовуються у постанові Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306 "Про затвердження
Положення про навчально+виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад
+ загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад +
дошкільний навчальний заклад", але не встановлені однозначно законами
України "Про загальну середню освіту" та "Про дошкільну освіту".

Ініціативна пропозиція
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

І квартал 2017 року Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

27 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25
листопада 2015 року № 1192 "Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

Забезпечення недопущення негативних наслідків від значного збільшення
тарифів на електричну енергію для міського електротранспорту.

Ініціативна пропозиція
Департаменту транспортної
інфраструктури

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

28 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011
року № 553 "Про затвердження Порядку здійснення
державного архітектурно+ будівельного контролю"

Удосконалення механізму доступу до об'єкта будівництва під час проведення
перевірок органами державного архітектурно+будівельного  контролю.

Ініціативна пропозиція
Департаменту з питань
державного архітектурно+
будівельного контролю міста
Києва

До 01 грудня 2017
року

Департамент з питань
державного
архітектурно+
будівельного контролю
міста Києва

29 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах"

Визначення єдиного механізму надання дозволу на видалення зелених
насаджень виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Ініціативна пропозиція
Департаменту міського
благоустрою та збереження
природного середовища

І квартал 2017 року Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

ЗО Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня
1994 року № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони"

Приведення у відповідність до законів України "Про автомобільні дороги", "Про
дорожній рух", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій
населених пунктів".

Ініціативна пропозиція
юридичного управління
апарату

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

31 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів від 26 серпня 2003 року 
№ 1343 "Про затвердження Порядку проведення державної
експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її
проведення"

Визначити повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати
розмір плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних
цінностей.

Ініціативна пропозиція
Департаменту культури

До 01 грудня 2017
року

Департамент культури

32 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Положення про дошкільний навчальний заклад (в
частині визначення території обслуговування дошкільними
навчальними закладами)"

Забезпечення законодавчого врегулювання питання визначення території
обслуговування дошкільними навчальними закладами.

Ініціативна пропозиція
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

І квартал 2017 року Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

33 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006
року № 833 "Про затвердження Порядку проведення
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів"

Приведення постанови Кабінету Міністрів України у відповідність до
законодавства в сфері торговельної діяльності та торговельного обслуговування
на ринку споживчих товарів, а також удосконалення деяких положень
постанови.

Ініціативна пропозиція
Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва

І квартал 2017 року Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва

34 Проект наказу Міністерства і нфраструктури України "Про
затвердження змін до порядку розроблення та затвердження
паспорта автобусного маршруту"

Удосконалення механізму розроблення та погодження паспорта автобусного
маршруту.

Ініціативна пропозиція
Департаменту транспортної
інфраструктури

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

35 Проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про
внесення змін до Порядку визначення класу комфортності
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та
режимами руху"

Покращення якості обслуговування пасажирів автобусами, які працюють в
режимі маршрутного таксі та експресному режимі.

Ініціативна пропозиція
Департаменту транспортної
інфраструктури

І квартал 2017 року Департамент
транспортної
інфраструктури

36 Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України "Про несення змін до наказу Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 № 369
"Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної
торговельної мережі"

Приведення норм наказу у відповідність до вимог законодавства України,
визначення чітких правил розміщення засобів пересувної мережі та пунктів
некапітальної забудови для сезонного продажу товарів.

Ініціативна пропозиція
Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва

До 01 грудня 2017
року

Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва

37 Проект наказу Міністерства культури України "Про внесення
змін до наказу Міністерства культури та мистецтв України від 22
квітня 2002 року № 258 "Про затвердження Інструкції про
порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення
культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через
державний кордон України".

Необхідність приведення Інструкції про порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом
Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 року № 258 у
відповідність до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей".

Ініціативна пропозиція
Департаменту культури

II квартал 2017 року Департамент культури

38 Проект наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту "Про
внесення змін до пункту 3.1 розділу III Положення про
Всеукраїнський огляд+ конкурс на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах системи освіти України" (в
частині уточнення учасників конкурсу)

Приведення Положення про Всеукраїнський огляд+конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти У країни,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 23
квітня 2012 року № 491, у відповідність до частини 1 та 2 статті 12 Закону України
"Про дошкільну освіту".

Ініціативна пропозиція
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

І квартал 2017 року Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, 
працівників комунальних підприємств, установ і організацій у 2017 році

Розпорядження № 1290 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу», статей 6, 19 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищен  ня квалі%

фікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564:

1. Çàòâåðäèòè ïëàí-ãðàô³ê ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà 2017 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïëàí-ãðàô³ê ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íà 2017 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é:

3.1. Çàáåçïå÷óâàòè íàïðàâëåííÿ íà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ïîñàäîâèõ

îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³é çà ïðîôåñ³éíèìè ïðîãðàìàìè (î÷íà, î÷-

íî-äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ), çà ïðîãðàìàìè òåìàòè÷íèõ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ñåì³íàð³â, òåìà-

òè÷íèõ êîðîòêîñòðîêîâèõ ñåì³íàð³â, ñïåö³àë³çîâàíèõ êîðîòêîñòðîêîâèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â.

3.2. Ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ ï³äâèùóâà-

òèìóòü êâàë³ô³êàö³þ çà î÷íî-äèñòàíö³éíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ, áðàòèìóòü ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíèõ çà-

õîäàõ â ðåæèì³ îí-ëàéí.

3.3. Çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæ-

áîâö³â, ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ íà áàç³ ñòðóêòóð-

íîãî ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

4. Êîìóíàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåí-

íÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâ-

íèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é»:
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№ Термін навчання Вид підвищення кваліфікації Категорія слухачів Кількість слухачів

1. Перше півріччя Професійна програма підвищення кваліфікації (очно+дистанційна форма навчання) Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "Б", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад (керівники)

25

2 Січень + червень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс з мовної підготовки (англійська мова, групи 1,
2)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

3. Січень Тематичний короткостроковий семінар "Інформаційні технології у роботі державного службовця"
(створення презентацій)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

10 

4. 12 січня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

5. 17 січня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

6. 18 січня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Управління часом як засіб удосконалення
професійної діяльності працівників органів влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

7. 20 січня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

8. 25 січня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

9. 26 січня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Підготовка та проведення публічного виступу" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VІІ
категорій посад

20

10. Лютий Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (робота з електронними таблицями, графіками та діаграмами в Microsoft Excel)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад

10

11. 01 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

30

12. 02 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Проведення профілактичних та просвітницьких заходів з
питань профілактики та запобігання торгівлі людьми"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

20

13. 06+10 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Впровадження системи внутрішнього контролю з метою
управління корупційними ризиками"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

14. 08 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Реформування і розвиток житлово+ комунального
господарства"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

25

15. 09 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В" апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

30

16. 13+24 лютого Професійна програма підвищення кваліфікації Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад (спеціалісти)

25

17. 15 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ категорій посад 25

18. 21 лютого Тематичний короткостроковий семінар "Засади держи вної анти кору 11 ц і й мої політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

19. Березень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (досконале володіння комп'ютерними технологіями)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

10

20. Березень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Діловодство та ділове мовлення" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "Б", (вперше призначені на посаду державної служби)

15

21. 01 березня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Техніки планування і постановки цілей" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

22. 02 березня Вебінар "Впровадження електронного декларування доходів державних службовців" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад

15

23. 03 березня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

24. 10 березня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

25. 14 березня Тематичний короткостроковий семінар "Технічна підтримка впровадження електронних тендерів в
системі ProZorro"

Голови та секретарі тендерних комітетів 30

26. 15 березня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

27. 16 березня Тематичний короткостроковий семінар "Підготовка працівників медичної сфери з питань
запобігання насильству в сім'ї над жінками"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

20

28. 20 березня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

29. 21 березня Тематичний короткостроковий семінар "Ділова українська мова. Організація діловодства в органах
виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

4.1. Îðãàí³çóâàòè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñëóõà÷³â çã³äíî ç ïëàíàìè- ãðàô³êàìè, çàçíà÷åíèìè

ó ïóíêòàõ 1,2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.2. Ç ìåòîþ çìåíøåííÿ âèòðàò ðîáî÷îãî ÷àñó íà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âïðîâàäæóâàòè ³í-

íîâàö³éí³, äèñòàíö³éí³, îí-ëàéíîâ³ ôîðìè íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é.

4.3. Çàëó÷àòè ïðåäñòàâíèê³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèê³â ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é äî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâ-

íèõ ñëóæáîâö³â, ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêà Â. Â.

Голова В. Кличко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1290

План%графік
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на 2017 рік



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
31 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹143(4913)

10

30. Квітень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (створення презентацій)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

10

ЗІ. Квітень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Ділова українська мова. Організація
діловодства в органах виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту

20

32. 03+14 квітня Професійна програма підвищення кваліфікації Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад (спеціалісти)

25

33. 12 квітня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Конфлікти, стреси, маніпулювання в
управлінській діяльності"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Служби у справах дітей та сім'ї

15

34. 19 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Ділова українська мова. Організація діловодства в органах
виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту економіки та інвестицій

20

35. 20 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

36. 25 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Гендерна політика в державному управлінні" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

25

37. 26 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Етика та етикет державного службовця" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту соціальної політики

20

38. 27 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Інновації: нові точки економічного зростання" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

20

39. Травень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (робота з електронними таблицями, графіками та діаграмами в Microsoft Excel)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

10

40. Травень Тематичний короткостроковий семінар у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець "

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

+

41. 1 5 травня Тематичий короткостроковий семінар "Забезпечення інформаційної підтримки тендерних комітетів
шляхом ознайомлення з системою DoZorro"

Голови та секретарі тендерних комітетів 30

42. 17 травня Тематичний короткостроковий семінар "Ділова українська мова. Організація діловодства в органах
виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

20

43. 18 травня Тематичний короткостроковий семінар "Організація системи внутрішнього контролю у виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

44. 23 травня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) Розвиток стресостійкості. Експрес+методи
управління стресом

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

45. 24 травня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Комунікативна компетентність державного
службовця"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту суспільних комунікацій

20

46. 25 травня .. Тематичний короткостроковий семінар "Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів
влади з громадськістю"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V—VIІ
категорій посад

30

47. Червень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (робота в локальних мережах та Інтернет)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VІI
категорій посад

10

48. Червень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (робота з базами даних в середовищі Microsoft Access)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

10

49. Червень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Діловодство та ділове мовлення" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В" (вперше призначені на посаду державної служби)

15

50. 06+16 червня Професійна програма підвищення кваліфікації Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад (спеціалісти)

25

51. 07 червня Тематичний короткостроковий семінар "Ділова українська мова. Організація діловодства в органах
виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

25

52. 13 червня Тематичний короткостроковий семінар "Етика та етикет державного службовця" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту економіки та інвестицій

25

53. 15 червня Вебінар "Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до
публічної інформації"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VІІ
категорій посад

15

54. 20+21 червня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Лідерство в управлінській діяльності" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "Б", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

55. 04 липня Тематичний короткостроковий семінар "Стратегія розвитку державної служби. Закон України "Про
державну службу"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

56. Серпень + грудень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс з мовної підготовки (англійська мова, 
групи 3, 4)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

57. Друге півріччя Професійна програма підвищення кваліфікації (очно+дистанційна форма навчання) Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "Б", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад (керівники)

25

58. Вересень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (створення презентацій)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VІІ
категорій посад

10

59. Вересень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Діловодство та ділове мовлення" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В" (вперше призначені на посаду державної служби)

15

60. 05 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація Закону України "Про публічні закупівлі" у
структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях"

Голови та секретарі тендерних комітетів 30

61. 11+22 вересня Професійна програма підвищення кваліфікації Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VІІ
категорій посад (спеціалісти)

25

62. 12 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту земельних ресурсів

20

63. 19 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Етика та етикет державного службовця" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

64. 21 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Комунікативна компетентність як складова
професіоналізму державних службовців"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

65. 27 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Розвиток промисловості як основний фактор економічної
та оборонної безпеки держави"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

20
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66. Жовтень Тематичний короткостроковий семінар "Інформаційні технології у роботі державного службовця"
(робота з електронними таблицями, графіками та діаграмами в Microsoft Excel)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад

10

67. 02+13 жовтня Професійна програма підвищення кваліфікації Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад (спеціалісти)

25

68. 04 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту житлово+комунальної
інфраструктури

20

69. 05 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Організація правової роботи юридичних служб структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та районних в місті Києві державних адміністрацій "

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

70. 1 1 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Формування позитивного іміджу органів державної влади" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту суспільних комунікацій

20

71. 18 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Реформування і розвиток житлово+ комунального
господарства"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

20

72. 19 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Розвиток стресостійкості. Експрес методи управління
стресом" 

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

20

73. 25 жовтня Вебінар "Етика та етикет державного службовця" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад

15

74. 27 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Техніки планування і постановки цілей" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту

20

75. 30 жовтня + 10
листопада

Професійна програма підвищення кваліфікації Державні службовці, які займають посади державної служби
категорії "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад (вперше прийняті на службу)

25

76. Листопад Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (досконале володіння комп' ютерним и технологіям и)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад

10

77. 02 листопада Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Особливості застосування принципів
менеджменту на державній службі"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Голосіївської районної в місті Києві
державної адмі і іістрації

20

78. 07 листопада Тематичний короткостроковий семінар "Ділова українська мова. Організація діловодства в органах
виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники 1 Іодільської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

79. 14 листопада Тематичний короткостроковий семінар "Ділова українська мова. Організація діловодства в органах
виконавчої влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

80. 21 листопада Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація Закону України "Про публічні закупівлі" у
структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях"

Голови та секретарі тендерних комітетів 30

81. 23 листопада Тематичний короткостроковий семінар "Організація контролю та виконавської дисципліни в
органах влади"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

30

82. І рудень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Інформаційні технології у роботі державного
службовця" (створення презентацій)

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+V+VIІ
категорій посад

10

83. Грудень Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Діловодство та ділове мовлення" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В" (вперше призначені на посаду державної служби)

15

84. 06 грудня Тематичний короткостроковий семінар "Етика та етикет державного службовця" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

30

85. 07 грудня Тематичний короткостроковий семінар (тренінг) "Розвиток потенціалу та самоменеджмент лідера" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

20

86. 11 грудня Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні.
Закон України "Про запобігання корупції"

Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", працівники Департаменту економіки та інвестицій

20

87. 12 грудня Вебінар "Алгоритми продуктивного мислення" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VII
категорій посад

15

88. Протягом року Тематичний постійно діючий семінар "Організація роботи служб управління персоналом" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В", посадові особи місцевого самоврядування V+VIІ
категорій посад

30

89. . Протягом року Тематичний постійно діючий семінар "Забезпечення якості надання адміністративних послуг" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

25

90. Протягом року Тематичний постійно діючий семінар для депутатів та помічників депутатів Київської міської ради Депутати та помічники депутатів Київської міської ради 25

91. За окремим
графіком

Щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець" Державні службовці, які займають посади державної служби
категорій "Б" і "В"

Ïðèì³òêà. 1. Ð³øåííÿ ïðî ïåðåíåñåííÿ òåðì³í³â íàâ÷àííÿ àáî çàì³íè òåìàòèêè çàíÿòü ó çàïëàíîâàíèõ ãðóïàõ ïðèéìàþòüñÿ äèðåêòîðîì ÊÌÖÏÏÊ íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é. 

2. Ôîðìóâàííÿ ïîçàïëàíîâîãî íàâ÷àííÿ çà ð³çíèìè âèäàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîðó÷åííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) àáî çà íàêàçîì äèðåêòîðà ÊÌÖÏÏÊ ó ìåæàõ êîøòîðèñó íà 2017 ð³ê. 
Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1290

План%графік підвищення кваліфікації працівників комунальних підприємств, установ і організацій на 2017 рік

№ Термін навчання Вид підвищення кваліфікації Категорія слухачів Кількість слухачів

1. 13 березня Тематичний короткостроковий семінар "Технічна підтримка впровадження
електронних тендерів у системі ProZorro"

Г'олови та секретарі тендерних комітетів комунальних підприємств, установ і
організацій

30

2. 28 березня Тематичний короткостроковий семінар "Організація роботи служб управління
персоналом"

Працівники служб управління персоналом комунальних підприємств, установ і
організацій

25

3. 04 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Організація роботи органів
самоорганізації населення"

Керівники органів самоорганізації населення 20
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4. 06 квітня Тематичний короткостроковий семінар "Організація роботи органів
самоорганізації населення"

Секретарі органів самоорганізації населення 20

5. 16 травня Тематичний короткостроковий семінар "Забезпечення і нформаці й ної 11 і дтр
и м ки тендерних комітетів шляхом ознайомлення із системою Do/.orro"

Голови та секретарі тендерних комітетів комунальних підприємств, установ і
організацій

30

6. 08 червня Тематичний короткостроковий семінар "Реформування і розвиток житлово+
комунального господарства"

Керівники керуючих компаній, що здійснюють управління житловим фондом 25

7. 06 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація Закону України "Про
публічні закупівлі" в комунальних підприємствах, установах і організаціях
міста Києва

Голови та секретарі тендерних комітетів комунальних підприємств, установ і
організацій

30

8. 25+29 вересня Тематичний короткостроковий семінар "Підготовка працівників соціальної
сфери з питань запобігання домашньому насильству"

Працівники Київського міського та районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, районних центрів у справах сім'ї та жінок, Київського міського центру сім'ї
"Родинний дім". Київського міського Центру роботи 3 жінками, Київського міського
центру соціально+психологічної допомоги

25

9. 24 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Організація роботи органів
самоорганізації населення"

Керівники органів самоорганізації населення 20

10. 26 жовтня Тематичний короткостроковий семінар "Організація роботи органів
самоорганізації населення"

Секретарі органів самоорганізації населення 20

1 1. 20 листопада Темати ч н и й короткостроковий сем і нар "Реалізація Закону України "Про
публічні закупівлі" в комунальних підприємствах, установах і організаціях
міста Києва

Г олови та секретарі тендерних комітетів комунальних підприємств, установ і
організацій

30

12. 05 грудня Тематичний короткостроковий семінар "Реформування і розвиток житлово+
комунального господарства" 

Керівники керуючих компаній, що здійснюють управління житловим фондом 25

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1304 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро%
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 37 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко 

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 15625+07 Філія "Центральне регіональне
управління" публічне акціонерне
товариство "Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,57 Голосіївський район,
просп. Голосіївський
(40+річчя Жовтня), 98/2

2 09972+05 ТОВ "ПЕРФЕКТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,67 Голосіївський район,
вул. Жилянська, 5+ 7/60

3 14314+07 Філія "Цен тральне регіональне
управління" публічне акціонерне
товариство "Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,09 Дніпровський район,
бульв. Верховної Ради,
33/1

4 14315+07 Філія "Центральне регіональне
управління" публічне акціонерне
товариство "Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,11 Оболонський район,
вул. Малиновського
Маршала, 34

5 14316+07 Філія "Центральне регіональне
управління" публічне акціонерне
товариство "Банк "Фінанси та
кредит"

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

0,93 Дніпровський район,
бульв. Верховної Ради,
33/1

6 30505+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,675 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 18

7 30506+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,625 Оболонський район,
вул. Тимошенка
Маршала, 29

8 30507+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,725 Святошинський район,
просп. Перемоги, 95

9 30496+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,4125 Оболонський район,
вул. Тимошенка
Маршала, 29

10 30495+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5832 Святошинський район,
просп. Перемоги, 95

11 30501+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,99 Дніпровський район,
просп. Миру, 3

12 29240+11 Філія "Центральне регіональне
управління" публічне акціонерне
товариство "Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,31 Печерський район, вул.
Лєскова, 3+А

13 32267+13 ТОВ "ТЮД ВЕНЕЦІЯ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,708 Шевченківський район,
вул. Саксаганського
Петра, 102

14 30502+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,75 Оболонський район,
вул. Автозаводська,
99/4

15 32106+12 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,08 Шевченківський район,
вул. Багговутівська,
3/15+Б

16 30503+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,1 Солом'янський район,
бульв. Лепсе Івана, 8

17 33137+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Голосіївський район,
вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 118

18 33131+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Голосіївський район,
вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 110

19 33080+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,625 Шевченківський район,
вул. Теліги Олени, 17

20 33079+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,4 Подільський район, вул.
Борисоглібська, 17/1

21 33135+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

19,4 Голосіївський район,
вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 118

22 33134+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,3 Голосіївський район,
вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 110

23 39060+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,638 Солом'янський район,
вул. Польова, 24 літ. Д

24 38543+13 ПАТ "АКТАБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5 Шевченківський район,
вул. Петлюри Симона
(Комінтерну), 10

25 33683+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5 Шевченківський район,
вул. Якіра, 2+6

26 38464+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,235 Шевченківський район,
вул. Ярославів Вал, 16

27 30504+12 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5832 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 18

28 38542+13 ПАТ "АКТАБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Шевченківський район,
вул. Петлюри Симона
(Комінтерну), 10

29 32726+13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

32 Деснянський район,
вул. Лаврухіна Миколи
(Троєщина), 4

ЗО 32732+13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,6 Деснянський район,
вул. Лаврухіна Миколи
(Троєщина), 4

31 41381+14 ПАТ'Банк "Фінанси та кредит" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,88 Дніпровський район,
бульв. Перова, 22

32 40707+14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КСГ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,64 Шевченківський район,
вул. Прорізна, 6

33 43341+14 ПАТ'Банк "Фінанси та кредит" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,32 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе),
117

34 43460+15 ПАТ'Банк "Фінанси та кредит" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,912 Печерський район, вул.
Коновальця Євгена
(Щорса), 31

35 43459+15 ПАТ'Банк "Фінанси та кредит" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2 Печерський район, вул.
Первомайського, 3

36 54868+16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛАШ
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,9 Печерський район, вул.
Басейна, 15

37 33082+13 Публічне акціонерне товариство
"Комерційний банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Подільський район, вул.
Борисоглібська, 17/1

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1304

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів від 11 листопада 1991 року 

№ 847 «Про реєстрацію статуту Покровської парафії /релігійної
громади/ Української православної церкви в Подільському

районі м. Києва»
Розпорядження № 1292 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
настоятеля, Голови Парафіяльної ради Покровської парафії (релігійної громади) Української православної
церкви в Подільському районі м. Києва від 05 вересня 2016 року та протокол Парафіяльних зборів Покров%
ської парафії (релігійної громади) Української православної церкви в Подільському районі м. Києва від 26
травня 2016 року №1:

1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

11 ëèñòîïàäà 1991 ðîêó ¹ 847 «Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó Ïîêðîâñüêî¿ ïàðàô³¿ /ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-

äè/ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «Ïîêðîâ-

ñüêî¿ ïàðàô³¿ /ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè/ Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-

âîñëàâíî¿ öåðêâè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ïàðàô³ÿ íà ÷åñòü Ïîêðîâà

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ Óêðà¿íñüêî¿ Ñ Ïðàâîñëàâ-

íî¿ Öåðêâè ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ïîêðîâ-

ñüêî¿ ïàðàô³¿ /ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè/ Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-

âîñëàâíî¿ öåðêâè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî

êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ-äå-

ïóòàò³â â³ä 11 ëèñòîïàäà 1991 ðîêó ¹ 847, âè-

êëàâøè éîòî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко 
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Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1305 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро%
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1305

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1288

Зовнішні теплові мережі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Будівельна дирекція при Патріархові УГКЦ», які безоплатно приймаються

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

товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1303

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1306

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

1. Ñêàñóâàòè 5 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. 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 скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1303 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро%
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 11 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. 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 скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1306 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро%
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 4 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè ïà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко 

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх теплових мереж

товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна дирекція
при Патріархові УГКЦ»

Розпорядження № 1288 від 20 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 «Будівельна дирекція при Патріархові УГКЦ» (листи від 17 лютого 2016 року № В%1/4, від 11
травня 2016 року № В%1/12 та від 30 червня 2016 року № В%1/20) протокол № 10 загальних зборів ТОВ «Буді%
вельна дирекція при Патріархові УГКЦ» від 22 червня 2016 року, з метою надійного утримання та якісного об%
слуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäà-

òè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çîâí³øí³ òåï-

ëîâ³ ìåðåæ³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Áóä³âåëüíà äèðåêö³ÿ ïðè Ïàòð³àðõîâ³ ÓÃÊÖ»

çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-

íèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà

ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êè-

ºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äîïîâ-

íåííÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíåðãî» òà Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïå-

ðåäà÷³ çîâí³øí³õ òåïëîâèõ ìåðåæ, çàçíà÷å-

íèõ 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 

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 33368+13+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

18 Святошинський район,
просп. Перемоги, 106

2 39339+13 Публічне акціонерне
товариство
"Старокиївський банк"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,2 Дарницький район, вул.
Княжий Затон, 2/30

3 39838+14+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Святошинський район,
просп. Перемоги, 106/2

4 49969+15 ФО+П Сосновська Інна
Віталіївна

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,5 Оболонський район,
Оболонська набережна,
19.корп. 3

5 43462+15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

13,2 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова
(Кутузова), 2

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 39491+13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,7259 Оболонський район, вул.
Івашкевича Ярослава, 5

2 39492+13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

16,53 Оболонський район, вул.
Івашкевича Ярослава, 5

3 39490+13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

9,4658 Оболонський район, вул.
Івашкевича Ярослава, 5

4 54880+16 ФОП "Фризько Анна
Євгенівна"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,8051 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 37

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 32543+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима,
48а

2 32460+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,056 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима,
48а

3 32544+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,143 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима,
48а

4 32542+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,056 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима,
48а

5 39468+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,4036 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

6 39465+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,143 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

7 39596+14 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно+
просторова конструкція,
що стоїть окремо

13,9392 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

8 39466+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,143 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

9 39464+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,4036 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

10 39467+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

11 39469+13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА+УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

Назва мережі та об'єкта, адреса
розташування

Довжина
теплових
мереж в
двотрубному
вимірі, пог. м

Діаметр труб, мм Кількість
теплових
камер

Рік
введення в
експлуа+
тацію

Вартість об'єкта
передачі
(ринкова
вартість), грн
(без ПДВ)

ЦО ГВП ЦО ГВП

Зовнішня теплова мережа від 
ТК+622/27+2 а+1 до ІТП
Кафедрального Собору УГКЦ на
вул. Микільсько+Слобідській, 5

134,0 2 108/200 + 1 2016 316342,00

Зовнішня теплова мережа від 
ТК+622/27+2 а+2 до ІТП Резиденції
екзарха на вул. Микільсько+
Слобідській, 5

92,0 2 89/160 2016 159550,00

Всього: 226,00 + + + 1 + 475892,00
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

Кон��рс	проводиться	Департаментом	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онав-
чо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-
ції)	відповідно	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	24.05.2007	№	528/1189
"Про	затвердження	Положення	про	порядо�	проведення	інвестиційних	�он-
��рсів	для	б�дівництва,	ре�онстр��ції,	реставрації	тощо	об'є�тів	житлово-
�о	та	нежитлово�о	призначення,	незавершено�о	б�дівництва,	інженерно-
транспортної	інфрастр��т�ри	міста	Києва"	(зі	змінами),	розпоряджень	Ки-
ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	від	22.10.2007	№	1403	"Про	затвер-
дження	с�лад�	постійно	діючої	�он��рсної	�омісії	по	зал�ченню	інвесторів
до	фінанс�вання	б�дівництва,	ре�онстр��ції,	реставрації	тощо	об'є�тів	жит-
лово�о	та	нежитлово�о	призначення,	незавершено�о	б�дівництва,	інженер-
но-транспортної	інфрастр��т�ри	міста	Києва"	(зі	змінами)	та	від	13.06.2016
№	422	"Про	проведення	�он��рс�	із	зал�чення	інвестора	до	б�дівництва
спортивно�о	�омпле�с�	на	проспе�ті	Генерала	Ват�тіна	в	Деснянсь�ом�	ра-
йоні".

1.�Інформація�про�об'є�т�інвест�вання.
1.1.	Об'є�том	інвест�вання	є	спортивний	�омпле�с	на	проспе�ті	Генера-

ла	Ват�тіна	в	Деснянсь�ом�	районі	(далі	-	Об'є�т	інвест�вання).
Спортивний	�омпле�с	-	спортивна	спор�да,	призначена	для	занять	фі-

зичною	��льт�рою	і	спортом,	проведення	спортивних	заходів.
1.2.	Земельна	ділян�а,	площею	1,53	�а,	на	я�ій	здійснюється	б�дівниц-

тво	Об'є�та	інвест�вання,	належить	на	праві	постійно�о	�орист�вання	Де-
партамент�	освіти	і	на��и,	молоді	та	спорт�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої
місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	(далі	-	Земельна	ді-
лян�а).	Цільове	призначення	Земельної	ділян�и	-	для	б�дівництва,	е�спл�-
атації	та	обсл��ов�вання	спортивно�о	�омпле�с�.

1.3.	Орієнтовні	техні�о-е�ономічні	по�азни�и	Об'є�та	інвест�вання:

1.4.	Орієнтовна	вартість	б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання	-273	035	532,
00	�рн.	(Двісті	сімдесят	три	мільйони	тридцять	п'ять	тисяч	п'ятсот	тридцять
дві	�ривні	00	�оп.)	з	�рах�ванням	ПДВ,	в	том�	числі	ПДВ	-45	505	922,00
�рн.	(Соро�	п'ять	мільйонів	п'ятсот	п'ять	тисяч	дев'ятсот	двадцять	дві	�рив-
ні	00	�оп.).

1.5.	Остаточні	техні�о-е�ономічні	по�азни�и	та	детальна	інформація	про
Об'є�т	інвест�вання,	�	т.ч.	остаточна	вартість	б�дівництва	Об'є�та	інвест�-
вання,	визначається	відповідно	до	затвердженої	в	�становленом�	поряд��
прое�тної	до��ментації.

2.�У�ладення�з�переможцем��он��рс��інвестиційно�о�
до�овор��та�о�ремі�йо�о��мови.

2.1.	Переможець	�он��рс�	-	Інвестор	визначається	рішенням	постійно
діючої	�он��рсної	�омісії	по	зал�ченню	інвесторів	до	фінанс�вання	б�дів-
ництва,	ре�онстр��ції,	реставрації	тощо	об'є�тів	житлово�о	та	нежитлово-
�о	призначення,	незавершено�о	б�дівництва,	інженерно-транспортної	інф-
растр��т�ри	міста	Києва	(далі	-	�омісія)	та	затвердж�ється	розпоряджен-
ням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної
адміністрації).

2.2.	Замовни�	б�дівництва	-	Департамент	освіти	і	на��и,	молоді	та	спор-
т�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної
адміністрації)	(далі	-	Замовни�).

2.3.	Замовни�	під�отовчих	(передінвестиційних)	робіт	-	�ом�нальне	під-
приємство	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-
жавної	адміністрації)	"Київсь�е	інвестиційне	а�ентство".

2.4.	Б�дівництво	Об'є�та	інвест�вання	відб�вається	�	встановленом�	за-
�онодавством	У�раїни	поряд��	відповідно	до	інвестиційно�о	до�овор�,	я�ий
��ладається	між	Інвестором,	Замовни�ом	та	Ор�анізатором	�он��рс�	та,	�
разі	необхідності,	інших	до�оворів,	пов'язаних	з	реалізацією	інвестиційно-

�о	прое�т�,	��ладених	між	Інвестором,	Замовни�ом	та,	в	разі	необхіднос-
ті,	третіми	особами	відповідно	до	за�онодавства	У�раїни.

2.5.	Умовами	інвестиційно�о	до�овор�,	в	межах	за�онодавства	У�раїни,
може	б�ти	передбачене	деле��вання	Замовни�ом	Інвестор�	частини	прав
та	обов'яз�ів	замовни�а	б�дівництва.

2.6.	Після	��ладення	інвестиційно�о	до�овор�,	�	разі	необхідності,	Інвес-
тор	спільно	із	Замовни�ом	та,	в	разі	необхідності,	третіми	особами	��ла-
дають	інші	до�овори/��оди,	необхідні	для	реалізації	інвестиційно�о	прое�-
т�,	з�ідно	з	за�онодавством	У�раїни.

2.7.	Інвестор	зобов'яз�ється	розробити,	по�одити,	провести	е�сперти-
з�	та	надати	Замовни��	для	затвердження	�	встановленом�	поряд��	про-
е�тн�	до��ментацію	не	пізніше	ніж	через	12	(дванадцять)	місяців	з	момен-
т�	набрання	чинності	інвестиційним	до�овором.

2.9.	Стро�	б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання	повинен	б�ти	не	більше	нор-
мативно�о,	що	визначається	затвердженою	Замовни�ом	�	встановленом�
поряд��	прое�тною	до��ментацією	(але	не	більше	3-х	ро�ів	з	момент�	наб-
рання	чинності	інвестиційним	до�овором).	Інвестор	не	несе	відповідаль-
ності	за	пор�шення	стро�ів	б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання	(я�	в	части-
ні,	та�	і	в	цілом�),	я�що	це	є	наслід�ом	неви�онання	або	неналежно�о	ви-
�онання	Ор�анізатором	�он��рс�,	Замовни�ом,	іншими	стр��т�рними	під-
розділами	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	та	(або)	Київсь�ої	місь-
�ої	ради	їх	обов'яз�ів	та	ф�н�цій,	що	випливають	з	цих	�мов,	інвестиційно-
�о	до�овор�	або	передбачені	за�онодавством	і	стос�ються	цьо�о	інвести-
ційно�о	прое�т�.

2.10.	Впродовж	30	(тридцяти)	�алендарних	днів	з	момент�	затверджен-
ня	прое�тної	до��ментації	сторони	інвестиційно�о	до�овор�	визначають	�ра-
фі�	фінанс�вання	та	реалізації	прое�т�	шляхом	підписання	додат�ової	��о-
ди	до	інвестиційно�о	до�овор�,	я�а	б�де	йо�о	невід'ємною	частиною.

2.11.	Інвестор,	�	разі	необхідності,	за	свій	рах�но�	забезпеч�є	демон-
таж	в	�становленом�	поряд��	інженерних	мереж,	я�і	належать	до	�ом�наль-
ної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	і	потрапляють	�	зон�	б�-
дівництва	Об'є�та	інвест�вання,	та	про�ладання	нових,	я�і	безоплатно	пе-
редаються	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва.

2.12.	Після	прийняття	за�інчено�о	б�дівництвом	Об'є�та	інвест�вання	в
е�спл�атацію	Інвестор	в	�становленом�	поряд��	оформляє	право	власнос-
ті	на	ньо�о,	�рім	інженерних	мереж,	я�і	після	завершення	б�дівельних	ро-
біт	безоплатно	передаються	та	зарахов�ються	до	�ом�нальної	власності
територіальної	�ромади	міста	Києва	(п.	2.11.	цих	Умов).

2.13.	Протя�ом	90	(дев'яноста)	�алендарних	днів	з	момент�	прийняття	Об'є�-
та	інвест�вання	в	е�спл�атацію	та	повно�о	ви�онання	Інвестором	зобов'язань
за	інвестиційним	до�овором	Інвестор	зобов'яз�ється	вчинити	всі	необхід-
ні	дії	щодо	оформлення	�	встановленом�	поряд��	права	�орист�вання	Зе-
мельною	ділян�ою,	а	Замовни�	-	надати	нотаріально	посвідчен�	письмов�
з�од�	на	припинення	права	постійно�о	�орист�вання	Земельною	ділян�ою.
В	разі,	я�що	за�онодавством	У�раїни	б�д�ть	встановлені	інші	стро�и	пере-
оформлення	права	�орист�вання	Земельною	ділян�ою,	застосов�ються
стро�и,	встановлені	за�онодавством	У�раїни.

2.14.	Стро�	дії	інвестиційно�о	до�овор�	-	10	(десять)	ро�ів.
2.15.	Протя�ом	стро��	дії	інвестиційно�о	до�овор�	Інвестор�	забороня-

ється	змінювати	ф�н�ціональне	призначення	Об'є�та	інвест�вання	та	без
з�оди	Ор�анізатора	�он��рс�	відч�ж�вати	Об'є�т	інвест�вання.	Протя�ом
стро��	дії	інвестиційно�о	до�овор�	Інвестор�	забороняється	без	з�оди	Ор-
�анізатора	�он��рс�	передавати	Об'є�т	інвест�вання	в	іпоте��	або	іншим
чином	обтяж�вати	Об'є�т	інвест�вання	правами	третіх	осіб.

2.16.	Протя�ом	стро��	дії	інвестиційно�о	до�овор�	Інвестор	не	має	пра-
ва	змінювати	цільове	призначення	Земельної	ділян�и,	на	я�ій	знаходиться
Об'є�т	інвест�вання.

2.17.	Інвестор	зобов'язаний	ви�ористов�вати	Об'є�т	інвест�вання	для
занять	фізичною	��льт�рою	і	спортом,	проведення	спортивних	заходів	та	має
право	ви�ористов�вати	Об'є�т	інвест�вання	в	межах	йо�о	цільово�о	приз-
начення	для	проведення	виставо�,	презентацій,	масових	заходів	тощо,	не-
заборонених	за�онодавством	У�раїни.

3.�Основні��мови��он��рс�:
3.1.	Фінанс�вання	Інвестором	�сіх	витрат	(�	том�	числі	понесених	За-

мовни�ом),	пов'язаних	з	реалізацією	інвестиційно�о	прое�т�,	протя�ом	пе-
ріод�	час�	з	момент�	набрання	чинності	інвестиційним	до�овором	і	за�ін-
ч�ючи	моментом	повно�о	ви�онання	сторонами	інвестиційно�о	до�овор�
своїх	зобов'язань,	�	том�	числі,	але	не	ви�лючно,	витрат,	пов'язаних	із	от-
риманням	вихідних	даних	для	прое�т�вання,	прое�т�ванням,	б�дівництвом,
прийняття	за�інчено�о	б�дівництвом	Об'є�та	інвест�вання	в	е�спл�атацію
(в	том�	числі,	сплатою	пайової	�часті	�	створенні	та	розвит��	інженерно-тран-
спортної	та	соціальної	інфрастр��т�ри	м.	Києва	в	�становленом�	поряд��),
сплатою	інших	обов'яз�ових	платежів,	встановлених	за�онодавством	У�ра-
їни,	вирішенням	земельних	питань,	�	том�	числі	пов'язаних	з	�триманням
Земельної	ділян�и	(земельний	подато�	та/або	інші	платежі	за	право	постій-
но�о	�орист�вання	земельною	ділян�ою),	відведенням,	переоформленням
Земельної	ділян�и	та	державною	реєстрацією	права	�орист�вання	Земель-
ною	ділян�ою,	державною	реєстрацією	права	власності	на	Об'є�т	інвест�-
вання	тощо.

Інвестор	здійснює	відш�од�вання	�сіх	витрат	Замовни�а,	пов'язаних	з
реалізацією	Інвестиційно�о	прое�т�,	за	�мови	попередньо�о	по�одження
Інвестором	їх	здійснення.

3.2.	Сплата	Ор�анізатор�	�он��рс�	�оштів	на	створення	соціальної	та	ін-
женерно-транспортної	інфрастр��т�ри	міста	Києва	�	розмірі	не	менше	5%
від	орієнтовної	вартості	б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання,	без	�рах�вання
ПДВ,	що	становить	не	менше	11	376	480,	50	�рн.	(Одинадцять	мільйонів
триста	сімдесят	шість	тисяч	чотириста	вісімдесят	�ривень	50	�оп.)	�	разі
визнання	�часни�а	переможцем	�он��рс�.

Зазначені	�ошти	сплач�ються	Інвестором	�	наст�пном�	поряд��:
50	%	(п'ятдесят	відсот�ів)	-	не	пізніше	10	(десяти)	робочих	днів	з	мо-

мент�	набрання	чинності	інвестиційним	до�овором;
50	%	(п'ятдесят	відсот�ів)	-	не	пізніше	10	(десяти)	робочих	днів	з	мо-

мент�	затвердження	Замовни�ом	прое�тної	до��ментації.
Кошти,	сплачені	Інвестором	на	створення	соціальної	та	інженерно-тран-

спортної	інфрастр��т�ри	міста	Києва,	поверненню	не	підля�ають.
3.3.	Компенсація	Замовни��	під�отовчих	(передінвестиційних)	робіт	вит-

рат	�	розмірі	1	%	(одно�о	відсот�а)	від	орієнтовної	вартості	б�дівництва
Об'є�та	інвест�вання	з	�рах�ванням	ПДВ,	що	становить	2	730	355,	32	�рн.
(Два	мільйони	сімсот	тридцять	тисяч	триста	п'ятдесят	п'ять	�ривень	32	�оп.),
�	разі	визнання	�часни�а	переможцем,	я�а	здійснюється	протя�ом	10	(де-
сяти)	робочих	днів	з	момент�	набрання	чинності	інвестиційним	до�овором.
Зазначені	�ошти	поверненню	не	підля�ають.

3.4.	Надання	�часни�ом	�он��рс�	�он��рсно�о	забезпечення	-	�арантії
бан��	щодо	забезпечення	ви�онання	ним	фінансових	зобов'язань	перед
місь�им	бюджетом	(п�н�т	3.2.	цих	�мов)	та	перед	Замовни�ом	під�отовчих
(передінвестиційних)	робіт	(п�н�т	3.3.	цих	�мов).	Гарантія	бан��,	в	том�
числі,	має	передбачати:

сплат�	бан�ом	�оштів	(визначених	цими	�мовами	с�м)	Ор�анізатор�	�он-
��рс�	та	Замовни��	під�отовчих	(передінвестиційних)	робіт	�	разі,	я�що	ін-
вестиційний	до�овір	не	��ладено	протя�ом	30	(тридцяти)	днів	з	момент�
отримання	переможцем	�он��рс�	запрошення	на	пере�овори	для	�з�од-
ження	�мов	інвестиційно�о	до�овор�	та	�інцево�о	варіанта	інвестиційно�о
до�овор�	�	випад��,	�оли	переможець	�он��рс�	відмовляється	від	підпи-
сання	інвестиційно�о	до�овор�,	вис�ває	неприйнятні	�мови	підписання	ін-
вестиційно�о	до�овор�;

сплат�	бан�ом	�оштів	/	несплаченої	частини	�оштів	(визначених	цими
�мовами	с�м)	Ор�анізатор�	�он��рс�	та	Замовни��	під�отовчих	(передін-
вестиційних)	робіт	�	разі	прострочення	Інвестором	оплати	на	понад	10	(де-
сять)	днів	від	встановленої	в	інвестиційном�	до�оворі	дати	її	здійснення.

3.5.	Сплата	реєстраційно�о	внес��	�	розмірі	4	250,00	�рн.	(чотири	тися-

чі	двісті	п'ятдесят	�ривень	00	�опійо�)	без	�рах�вання	ПДВ	на	розрах�н�о-
вий	рах�но�	№	31515934700001	в	ГУ	ДКС	�	м.	Києві,	�од	бан��	820019,	�од
ЄДРПОУ	37993783,	одерж�вач	-	ГУ	ДКС	�	м.	Києві.

Кошти,	сплачені	�часни�ом	�он��рс�	в	я�ості	реєстраційно�о	внес��,	по-
верненню	не	підля�ають.

3.6.	Переможцем	�он��рс�	визнається	�часни�	�он��рс�,	пропозиції	я�о-
�о	відповідають	�мовам	�он��рс�	та	я�ий	надав	най�ращ�	пропозицію	за
основним	�ритерієм	визначення	переможця	�он��рс�.	У	випад��,	я�що	де-
�іль�а	�часни�ів	подали	одна�ові	пропозиції	за	основним	�ритерієм,	пере-
можець	визначається	за	додат�овими	�ритеріями	визначення	переможця
�он��рс�.

3.7.	Я�що	протя�ом	30	(тридцяти)	�алендарних	днів	з	момент�	отриман-
ня	переможцем	�он��рс�	запрошення	на	пере�овори	для	�з�одження	�мов
інвестиційно�о	до�овор�	та	�інцево�о	варіанта	інвестиційно�о	до�овор�	пе-
реможець	інвестиційно�о	�он��рс�	відмовився	від	підписання	інвестицій-
но�о	до�овор�,	вис�ває	неприйнятні	�мови	підписання	інвестиційно�о	до-
�овор�,	рішення	про	визначення	переможця	інвестиційно�о	�он��рс�	с�а-
сов�ється	�	встановленом�	поряд��.

3.8.	Контроль	за	реалізацією	інвестиційно�о	прое�т�	здійснює	Замов-
ни�.

3.9.	Інвестор	(переможець	�он��рс�)	зобов'яз�ється	що�вартально	в
письмовій	формі	подавати	Ор�анізатор�	�он��рс�	та	Замовни��	звіти	що-
до	стан�	реалізації	інвестиційно�о	прое�т�	в	цілом�	та	о�ремих	йо�о	етапів
за	формою,	наданою	Ор�анізатором	�он��рс�.

3.10.	Інвестор	зобов'язаний	забезпечити	відповідність	прое�тної	до��мен-
тації	на	б�дівництво	Об'є�та	інвест�вання	цим	�мовам.	З	цією	метою	Інвес-
тор	зобов'язаний	надати	на	затвердження	прое�тн�	до��ментацію	на	б�-
дівництво	Об'є�та	інвест�вання	та	зміни	до	неї	Замовни��	(�	випад��	їх	здій-
снення),	здійснювати	б�дівництво	ви�лючно	відповідно	до	затвердженої
Замовни�ом	прое�тної	до��ментації.

3.12.	Інвестор	(переможець	�он��рс�)	протя�ом	5	(п'яти)	робочих	днів	з
момент�	отримання	запит�	зобов'яз�ється	на	вимо��	Ор�анізатора	�он��р-
с�	та	Замовни�а	надавати	до��ментально	підтверджен�	інформацію	щодо
ви�онання	�мов	�он��рс�	та	�мов	інвестиційно�о	до�овор�.

3.13.	Інвестиційним	до�овором	встановлюються	штрафні	сан�ції	за	не-
ви�онання	або	неналежне	ви�онання	Інвестором	своїх	зобов'язань,	�	том�
числі,	але	не	ви�лючно:

ви�онання	б�дівельних	робіт	з	пор�шенням	стро�ів	б�дівництва	Об'є�та
інвест�вання,	визначених	в	п.2.9	цих	Умов,	та/або	вимо�	б�дівельних	норм,
державних	стандартів	і	правил	та/або	затверджених	прое�тних	рішень	-
штраф	�	розмірі	10%	(десять	відсот�ів)	від	за�альної	вартості	б�дівництва
Об'є�та	інвест�вання;

неви�онання	або	неналежне	ви�онання	обов'яз�ів	по	�омпенсації	вит-
рат,	понесених	Замовни�ом	під�отовчих	(передінвестиційних)	робіт,	-	пе-
ня	�	розмірі	подвійної	облі�ової	став�и	НБУ	від	с�ми	простроченої	забор-
�ованості	за	�ожен	день	прострочення;

неви�онання	або	неналежне	ви�онання	обов'яз�ів	по	сплаті	Ор�анізато-
р�	�он��рс�	�оштів	на	створення	соціальної	та	інженерно-транспортної	інф-
растр��т�ри	міста	Києва,	-	пеня	�	розмірі	подвійної	облі�ової	став�и	НБУ	від
с�ми	простроченої	забор�ованості	за	�ожен	день	прострочення;

неви�онання	або	неналежне	ви�онання	зобов'язань,	передбачених	п.2.15.
та/або	п.2.16.	та/або	п.2.17	цих	Умов,	-	штраф	�	розмірі	100%	(сто	відсот-
�ів)	від	за�альної	вартості	б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання;

неподання	чи	несвоєчасне	подання	звітів	щодо	стан�	прое�т�вання	та
б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання,	передбачених	п.3.9.	цих	Умов,	-	не�с-
той�а	�	розмірі	0,05	%	(н�ль	цілих	п'ять	сотих	відсот�а)	від	за�альної	вар-
тості	б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання	за	�ожен	день	прострочення.

3.14.	Ор�анізатор	�он��рс�	має	право	розірвати	інвестиційний	до�овір	в
односторонньом�	поряд��	�	випад��	неви�онання	або	неналежно�о	ви�о-
нання	Інвестором	зобов'язань,	передбачених	п�н�тами	2.7.,	2.9.,	2.10.,
2.15.,	2.16.,	2.17.,	3.1.-	З.З.,	З.9.,	3.10.	цих	Умов	або	інших	�мов	інвести-
ційно�о	до�овор�	(в	т.ч.	передбачених	�рафі�ом	реалізації	та	фінанс�ван-
ня	прое�т�).

4.�Додат�ові��мови��он��рс�.
4.1.	Учасни�	�он��рс�	має	право	надати	додат�ові	пропозиції,	спрямо-

вані	на	створення	соціальної	та	інженерно-транспортної	інфрастр��т�ри
міста	Києва.

4.2.	Учасни�	�он��рс�	має	право	надати	додат�ові	пропозиції,	спрямо-
вані	на	найбільш	ефе�тивн�	та	е�ономічно	ви�ідн�	реалізацію	інвестицій-
но�о	прое�т�.

4.3.	Учасни�	�он��рс�	має	право	надати	додат�ові	пропозиції,	спрямо-
вані	на	створення	нових	робочих	місць.

5.�Основний��ритерій�визначення�переможця��он��рс�.
Най�ращі	пропозиції	щодо	розмір�	внес��	на	створення	соціальної	та	ін-

женерно-транспортної	інфрастр��т�ри	міста	Києва,	передбачено�о	п�н�том
3.2	цьо�о	о�олошення.

6.�Додат�ові��ритерії�визначення�переможця��он��рс�.
6.1.	Надійність	�часни�а,	серйозність	йо�о	намірів	і	намірів	йо�о	

партнерів.
6.2.	Найбільш	ви�ідна	та	надійна	схема	фінанс�вання	прое�т�	(на	стадії

б�дівництва	Об'є�та	інвест�вання).
6.3.	Най�раща	пропозиція	щодо	створення	нових	робочих	місць.

7.�Особи,�я�і�не�доп�с�аються�до��часті�в��он��рсі.
7.1.	Визнані	бан�р�тами	або	стосовно	я�их	пор�шено	справ�	про	бан�р�тс-

тво.
7.2.	Не	надали	відповідні	фінансові	до��менти,	я�і	б	підтвердж�вали	їх	фі-

нансові	можливості	щодо	забезпечення	ви�онання	�мов	�он��рс�.
7.3.	Знаходяться	в	стадії	лі�відації	(припинення).
7.4.	Майно	(частина	майна)	я�их	переб�ває	в	подат�овій	заставі	або	на

це	майно	на�ладено	арешт.
7.5.	Мають	прострочен�	забор�ованість	зі	сплати	подат�ів,	зборів	(обов'яз-

�ових	платежів).
7.6.	Не	ви�онали	або	ви�онали	неналежним	чином	�мови	попередніх	ін-

вестиційних	до�оворів,	або	пов'язані	з	особами,	що	не	ви�онали	або	ви�о-
нали	неналежним	чином	�мови	попередніх	інвестиційних	до�оворів,	або	ін-
ших	до�оворів,	я�і	б�ли	підписані	з	Київсь�ою	місь�ою	державною	адмініс-
трацією.

8.	Кон��рсна	до��ментація	�часни�ам	�он��рс�	видається	за	адресою:	01044,
м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	36,	�ім.	619,	тел.:	202-72-91,	202-76-78,	202-79-34
(понеділо�	-	п'ятниця	з	10.00	до	16.00)	протя�ом	30	(тридцяти)	�алендар-
них	днів	з	дня	о�олошення	�он��рс�	при	наявності	до��мента,	що	підтвер-
дж�є	сплат�	�часни�ом	реєстраційно�о	внес��.	День	оп�блі��вання	о�оло-
шення	про	проведення	�он��рс�	в	ЗМІ	вважається	днем	йо�о	о�олошення.

9.	Кон��рсні	пропозиції	подаються	�часни�ами	�он��рс�	особисто	або
через	�повноважених	осіб	протя�ом	30	(тридцяти)	�алендарних	днів	з	дня
о�олошення	�он��рс�	за	адресою:	01044,	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	36,	�ім.
619,	тел.:	202-72-91,	202-76-78,	202-79-34	(понеділо�	-	п'ятниця	з	10.00
до	16.00).	День	оп�блі��вання	о�олошення	про	проведення	�он��рс�	в	ЗМІ
вважається	днем	йо�о	о�олошення.*

10.	За	отриманням	роз'яснень	та	додат�ової	інформації	щодо	об'є�та	ін-
вест�вання	звертатись	за	адресою:	01044,	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	36,	�ім.
619,	тел.:	202-72-91,	202-76-78,	202-79-34	(понеділо�	-	п'ятниця	з	10.00
до	16.00).

11.	У	разі	зміни	дати	проведення	�он��рс�	�часни��	�он��рс�	в	обов'яз-
�овом�	поряд��	надсилається	повідомлення	про	дат�	проведення	�он��р-
с�.

*Термін	подання	�он��рсних	пропозицій	за�інч�ється	30.01.	2017	ро��	о	16.00.

№
п/п

Наймен�вання Оцін�а�вимір� По�азни�

1. Площа	земельної	ділян�и �а 1,53

2. Площа	заб�дови	б�дівлі �в.м. 6	800

3. Поверховість	б�дівлі пов. 3

4. Висота	б�дівлі м 17,0

5. За�альна	площа �в.м. 13	578

6. 1	поверх �в.м. 6	103

-	Приміщення	за�ально�о
�орист�вання

�в.м. 1	892

-	Арена �в.м. 2	358

-	Приміщення	спортсменів �в.м. 299

-	Адміністративні	приміщення �в.м. 723

-	Гардероб �в.м. 438

-	Т�алет �в.м. 110

-	Приміщення	�ромадсь�о�о
призначення	(ма�азини)

�в.м. 58

-	Кафе �в.м. 58

-	Технічні	приміщення �в.м. 167

7. 2	поверх �в.м. 3	865

-	Приміщення	за�ально�о
�орист�вання

�в.м. 1	826

-	Триб�ни �в.м. 712

-	Адміністративні	приміщення �в.м. 102

-	Гардероб �в.м. 102

-	Т�алет �в.м. 146

-	Приміщення	�ромадсь�о�о
призначення	(ма�азини)

�в.м. 183

-	Ф�д-�орт �в.м. 487

-	Кафе �в.м. 182

-	Технічні	приміщення �в.м. 125

8. 3	поверх �в.м. 3	610

-	Приміщення	за�ально�о
�орист�вання

�в.м. 1426

-	Триб�ни �в.м. 1443

-	Адміністративні	приміщення �в.м. 469

-	Ф�д-�орт �в.м. 272

9. Б�дівельний	об'єм ��б.м. 68	500

10. За�альна	площа �в.м. 13	578

11. Корисна	�омерційна	площа �в.м. 1231

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¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòà 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 Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (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 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1
(Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ì. Êè¿â, 02091, òåë. 564-65-34) 1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ê. 26 21,13 10

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³
ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (êîíñóëüòàòèâíà ä³ÿëüí³ñòü

ç êîñìåòîëîã³÷íî¿ õ³ðóðã³¿)

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 177,16 3743,33 449200,0

2 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (04070, Íàáåðåæíå Øîñå, 2, òåë. 254-65-27) 1 ïîâåðõ Ïàâëà Óñåíêà, 7/9 ê. 2 116,4 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà
Ñòàíîì íà 31.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 87,19 10149,38 811950,0

3
Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé öåíòð òóðèçìó ³ êðàºçíàâñòâà ó÷í³âñüêî¿

ìîëîä³ (01135, âóë. Ïåñòåëÿ, 5-7, òåë. 
531-90-68)

1 ïîâåðõ Ï. Ïåñòåëÿ, 5-7 ë³ò. «À, À’» 85,10 5
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ. ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò

âçóòòÿ, çàìê³â, âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â)

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 120,94 10291,67 2470000,0

4 ÊÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà» (04050, Ïèìîíåíêà
Ìèêîëè, 10à, 482-12-69)

2, 6 
ïîâåðõè Ïèìîíåíêà Ìèêîëè, 10-à 803,30 1 Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 15,57 12 506,50 15 007 800
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

Íà äàíèé ìîìåíòTOB "ªâðîäîð³íæïðîåêò"ðîçðîáëÿº ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
ïî îá'ºêòó: "Áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè íà ïåðåòèí³ áóëüâ. Ïåðîâà - ïðîñï.
Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî ç ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà (Êåð÷åíñüêà ïëîùà)".

Òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà "Êåð÷åíñüêà ïëîùà" (íàäàë³ TP) º îäíèì ç êëþ÷îâèõ åëåìåíò³â
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà. Îá'ºêò ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò, â çâ'ÿçêó ç êàðäèíàëüíî çì³íåíèìè óìîâàìè òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ, ÿê³ íàñòàëè
çà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü ï³ñëÿ ââåäåííÿ ¿¿ â åêñïëóàòàö³þ.

Ìîæëèâ³  âïëèâè   ïëàíîâàíî¿  ä³ÿëüíîñò³  (ïðè   áóä³âíèöòâ³  òà   åêñïëóàòàö³¿)  íà
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: 

êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ; 

ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ:

ïîâ³òðÿíå: âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â, øóì, â³áðàö³ÿ, ïèë, ñàæà. Çà ðàõóíîê
ïîêðàùåííÿ òðàíñïîðòíèõ óìîâ ðóõó çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ çìåíøèòüñÿ;

âîäíå: ìîæëèâ³ òèì÷àñîâ³ çì³íè ð³âí³â ´ðóíòîâèõ âîä,çàáðóäíåííÿ âîäíîãî ñåðåäîâèùà
ñò³÷íèìè âîäàìè.

ãðóíò: çíÿòòÿ ðîäþ÷îãî øàðó ´ðóíòó ç ïëîù³ 2,3 ãà, õ³ì³÷íå çàáðóäíåííÿ, çàáðóäíåííÿ
ñì³òòÿì, ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè: âèðóáêà äåðåâ (îð³ºíòîâíî 90
øò.), ç³ çä³éñíåííÿì êîìïåíñàö³éíî¿ ïîñàäêè äåðåâ ó ò³é æå ê³ëüêîñò³;

íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³ ïðè ïðîâåäåíí³
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (óñêëàäíåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ øóìó, çàáðóäíåííÿ
ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é ïèëîì òà ³íøå).

íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: ïîë³ïøåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
ñåðâ³ñó.

Îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîåêòíèìè ìàòåð³àëàìè òà íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ìîæëèâî âïðîäîâæ
ñ³÷íÿ 2017 ðîêó çà àäðåñîþ 02660, ì. Êè¿â, Â. Øèìàíîâñüêîãî, 2/1, îô.527, òåë.: +38(095)
282-99-69, e-mail: edip2010@ukr.net (Ã²Ï - Áåé ².Ã.).

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî
ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ³ ï³äïðèºìíèöòâà,
òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà ðåêëàìè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169,òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³
äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè
çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ: çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, â³äîìîñò³ ïðî
äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ
â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì
4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â - 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.
²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê. 36. (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî
"Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. Ñèìèðåíêà, 10,
òåë. 402-51-34). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Ñèìèðåíêà, 10,1 ïîâåðõ, ïëîùà 8,30 êâ.
ì.Âàðò³ñòü–169600,0 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) –1130,67 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ - ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè
ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 4500715.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå ïî âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1. Âóë. Êóð÷àòîâà, 19-À, çàãàëüíà ïëîùà – 249,60 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 4189000,00 ãðí,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1% íà ïëîùó äî 20,0 êâ.ì
òà 4% íà ïëîùó ïîíàä 20 êâ.ì, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) –13124,19 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

TOB "Ó²²Ê ÑÅÐÂ²Ñ" ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó
¹ 869 ç³ çì³íàìè.

Òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â 2015 ðîö³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 1 òà 1À ñêëàäàº 8,27 ãðí./ì2 ïîäàíî äëÿ çàòâåðäæåííÿ
äî ÊÌÄÀ.

Äîêëàäíó ³íôîðìàö³þ, ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü ó ï³ä'¿çäàõ
áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äí³ïðîâñüêà
íàáåðåæíà, 1À ïðîòÿãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à – Ðîìàíåíêà Âàñèëÿ
Àíàòîë³éîâè÷à, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, áóë. Êîëüöîâà. 15. êâ. 18 äëÿ
ó÷àñò³ â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ðîìàíåíêî Àíòîí³íè Ìèõàéë³âíè äî Ðîìàíåíêà
Âàñèëÿ Àíàòîë³éîâè÷à ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 23.02.2017 ðîêó î 10 ãîä. ÇÎ õâ. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Æèëÿíñüêà, 142 çàë ¹ 6, ñóääÿ Âîéòåíêî Þ.Â.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ó ðàç³ íåïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñü çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 9,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (çàá³ð á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í
îðåíäè ñêëàäàº 2 ðîêè òà 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 173400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 1445,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü - Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ 

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 398 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 14/45-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
13,60 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè - ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ïðîâåäåííÿ
ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó), ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà
31.10.2016 ñòàíîâèòü - 257000 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 5,79 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó-10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,207-09-34,207-09-30.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àëüíî¿ øêîëè ²-²²²
ñòóïåí³â ¹ 314 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 7-À ç
ìåòîþ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà
ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2016 – 969 600,00 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 12 120,00 ãðí.áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷
– Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà
òåë. 564-98-42,564-92-01.

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 23.12.2016 ¹ 2358 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ íà ñ³÷åíü 2017 ðîêó ðîçäð³áíèõ
òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïðè ïåðåõîä³ äî ðèíêîâèõ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî
â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ,íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè"ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó
åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó
ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

² êëàñ
íàïðóãè
(27,5 êÂ 
³ âèùå)

Êð³ì
òîãî, ÏÄÂ

ç ÏÄÂ II êëàñ
íàïðóãè

(äî 27,5 êÂ)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-
ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä

146,87 29,37 176,24 167,49 33,50 200,99

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é,
êîï./êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015)

107,50 21,50 129,00 107,50 21,50 129,00

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè
ïîòóæíîñò³- â äâîêðàòíîìó ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç
Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó" â³ä 23.06.2005
¹2706 òà Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999,
ãðí./êÂò (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà
ïåð³îäàìè ÷àñó âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³
êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ "ÍÅÊ
"Óêðåíåðãî" â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
•   Í³÷íèé ïåð³îä;
•   Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä; 

•   Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25
1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.
ç 6 ãîä. äî 8 ãîä.

ç 10 ãîä. äî 17 ãîä.
ç 21 ãîä. äî 23 ãîä.
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä.

ç 17 ãîä. äî 21 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà
ïåð³îäàìè ÷àñó âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³
êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà   ÄÏ   "ÍÅÊ
"Óêðåíåðãî" â³ä   08.12.2016 ¹03/03/13844): 
•   Í³÷íèé ïåð³îä; 
•   Äåííèé ïåð³îä:

0,35 
1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.
ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ - íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 377,0 êâ.ì,

ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 31/18, ë³ò."À"

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 377,0 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë. 31/18, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ - 5 931 800 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ - 1 186 360 (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü. Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ    7 118 160 (ñ³ì ì³ëüéîí³â
ñòî â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10%    ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 711816 (ñ³ìñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ø³ñòíàäöÿòü) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 20 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13. Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5.Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â, âóë.Îëüæè÷à,13.Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",â ïîíåä³ëîê
÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00. â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ - ç 9.00 äî 17.00. îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ - òðè
äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó:
300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ - 711 816 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê 
¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á - ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Íèæí³é Âàë, 31/18. ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â. âóë. Îëüæè÷à, 13. Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",
òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)
1) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 906 íà 9-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1")
Ïëîùà îðåíäè: 34,6 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.10.2016ð - 309 130,00 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â;
2) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 901,902,903,904,909,910 íà 9-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1")
Ïëîùà îðåíäè: 34,6 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.10.2016ð - 2 049778,00 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â;
3) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 133,134 íà 1-îìó ïîâåðñ³ àäì³íêîðïóñó (ë³òåðà "À"); Ïëîùà îðåíäè: 9,8 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2016ð - 427 231,00 ãðí; Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
4) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹ 17-à ç õîëîì íà 2-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ã")$
Ïëîùà îðåíäè: 19,1 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.10.2016ð - 168 365,00 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â;
5) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹ 603,604,605,606,607 íà 6-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1");
Ïëîùà îðåíäè: 150,9 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.10.2016ð - 1 362 770,0 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â;
6) Àäðåñà îá'ºêòà: ×àñòèíó âáóäîâàíîãî íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ íà òåõí³÷íîìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó(ë³òåðà "Ð,Ð1")
Ïëîùà îðåíäè: 1,0 êâ.ì
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà( ðîçì³ùåííÿ øàôè ç îáëàäíàííÿì);
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ: 8006,00 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
7)Àäðåñà îá'ºêòà: ×àñòèíó äàõó 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó(ë³òåðà "Ð,Ð1") Ïëîùà îðåíäè: 2,0 êâ.ì
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ 2-õ àíòåí Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ: 299 302,00 ãðí. Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí.
¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.256-2558; 256-2554. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹ ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ. ì
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó

ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ âóë. Âîëõ³âñüêà, 4 35,60 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ïåðóêàðíÿ) 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

5% 60,69 2160,42
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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 51520
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

Çì³íè ó ðîáîò³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
íà ÷àñ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò

Ôðàíöóçüê³ ñîö³àë³ñòè
âåäóòü íå çîâñ³ì çàêîííó
ïåðåäâèáîð÷ó ãðó

ÒÀÊÎÃÎ ïîë³òè÷íîãî ô³àñêî
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Ôðàí-
öóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè äàâíî íå
â³ä÷óâàëà: Ôðàíñóà Îëëàíä,
ÿêèé ïðèâ³â ñîö³àë³ñò³â äî ªëè-
ñåéñüêîãî ïàëàöó, âèÿâèâñÿ
îäíèì ³ç íàéá³ëüø ïðîâàëü-
íèõ ë³äåð³â ³ íàéìåíø ïîïó-
ëÿðíèì ïðåçèäåíòîì Ðåñïóá-
ë³êè. Íà îñòàíí³õ âèáîðàõ ðå-
ã³îí³â ñîö³àë³ñòè ïðîãðàâàëè
íå ò³ëüêè òðàäèö³éíèì ñóïåð-
íèêàì — ðåñïóáë³êàíöÿì Ñàð-
êîç³, àëå ³ âêðàé ïðàâîìó «Íà-
ö³îíàëüíîìó ôðîíòó» Ìàëèí
Ëå Ïåí.

Ôðàíöóçè á³ëüøå íå õî÷óòü
áà÷èòè ïðè âëàä³ Îëëàíäà ç éî-
ãî íåð³øó÷³ñòþ ³ íåãîòîâí³ñòþ
âïîðàòèñÿ ç ñó÷àñíèìè âèêëè-
êàìè, âæå íå âèêëèêàþòü äî-
â³ðè éîãî îá³öÿíêè ñòèìóëþ-
âàòè åêîíîì³êó, ïåðåìîãòè áåç-
ðîá³òòÿ, ïîáîðîòè òåðîðèçì.
Äî âñüîãî ³íøîãî ïðîâàëèëàñÿ
³ òðóäîâà ðåôîðìà, à ïàðëàìåíò
â³äìîâëÿâñÿ ïðèéìàòè ïðåçè-
äåíòñüê³ çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³àòè-
âè. Çà âåñü ÷àñ ïðåçèäåíòñòâà
Îëëàíäà Ôðàíö³ÿ, çäàºòüñÿ, ïî-
÷àëà çäàâàòè ñâî¿ ë³äåðñüê³ ïî-
çèö³¿ â ªâðîñîþç³. Çàêîíîì³ð-
íèé ï³äñóìîê òàêîãî ñòàíó —
öå ð³øåííÿ Ôðàíñóà Îëëàíäà
íå áàëîòóâàòèñÿ íà äðóãèé òåð-
ì³í, àëå íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ çì³-
íèòè ñèòóàö³þ íàâ³òü íîâîìó
ë³äåðó — ïîïóë³ñòîâ³ Ìàíþåëþ
Âàëüñó. Ñàìå â³í º íàéá³ëüø ÿñ-

êðàâîþ ô³ãóðîþ ó ñîö³àë³ñò³â ³
â³äîìèé ÿê ñàìèé ïðàâèé ç ë³-
âèõ. Â³í çàâæäè äîòðèìóâàâñÿ
âêðàé æîðñòêî¿ ïîçèö³¿ ùîäî
íåëåãàëüíî¿ ì³ãðàö³¿ òà íàä-
ì³ðíîãî ïîøèðåííÿ ³ñëàìó â
êàòîëèöüê³é Ôðàíö³¿. ßêùî ùå
ê³ëüêà ðîê³â òîìó éîãî çàêëè-
êè «âèñèëàòè íàçàä çà êîðäîí»
ì³ãðàíò³â ³ öèãàí çäàâàëèñÿ íå-
êîðåêòíèìè, òî ñüîãîäí³, êîëè
ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ,ÿê ³ ñòàâëåí-
íÿ ºâðîïåéö³â, âîíè ö³ëêîì ìî-
æóòü íàáðàòè ïîòð³áíó ê³ëü-
ê³ñòü ïðèõèëüíèê³â. Îñîáëèâî
ó Ôðàíö³¿, äå çà îñòàíí³ ðîêè
çíà÷íî çðîñëà ê³ëüê³ñòü òåðàê-
ò³â.

Àëå ùîá ïåðåìîãòè íà âè-
áîðàõ, Âàëüñó ìàëî ï³òè ó â³ä-
ñòàâêó. Â³í ïîâèíåí çíàéòè ô³-
íàíñè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñâîº¿ ïå-
ðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.À íà õâè-
ë³ íåäîâ³ðè ôðàíöóç³â äî ñîö³-
àë³ñòè÷íèõ ³äåé öå çðîáèòè äó-
æå ñêëàäíî. Ìàëî õòî ñüîãîäí³
íàâàæèòüñÿ ðîáèòè ñòàâêó íà
ÿâíîãî àóòñàéäåðà âèáîð³â-
2017. Òîìó, ñóäÿ÷è ç îñòàíí³õ
ïîä³é â Äåðæàâí³é Ðàä³ Ôðàí-
ö³¿, ñîö³àë³ñòè çíàéøëè ñîá³
ñïîíñîðà, ³, çäàºòüñÿ, â³í ç ÷èñ-
ëà òèõ, êîãî ðîçøóêóâàâ ²íòåð-
ïîë. Ñâ³ä÷åííÿ öüîìó — íåùî-
äàâíº ð³øåííÿ Äåðæðàäè ïðî
ñêàñóâàííÿ óêàçó Âàëüñà ïðî
åêñòðàäèö³þ ³ çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä
âàðòè îäíîãî ç íàéâ³äîì³øèõ
áàíê³âñüêèõ øàõðà¿â îñòàííüî-
ãî äåñÿòèë³òòÿ — Ìóõòàðà Àá-
ëÿçîâà. Â³í çâèíóâà÷óºòüñÿ íèç-
êîþ äåðæàâ ó øàõðàéñòâ³, ðîç-
êðàäàíí³ áëèçüêî 6 ì³ëüÿðä³â
äîëàð³â ô³íàíñîâèõ êîøò³â ÁÒÀ-
áàíêó, íåñïëàò³ ïîäàòê³â òîùî.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â
çà íèì ïîëþâàâ ²íòåðïîë, éî-
ìó â³äìîâèëà â ïîë³òè÷íîìó

ïðèòóëêó Âåëèêà Áðèòàí³ÿ (çà-
ñóäèâøè íàâ³òü äî òþðåìíîãî
òåðì³íó çà íåïîâàãó äî ñóäó),
áóëè çàáëîêîâàí³ éîãî ðàõóí-
êè íà Ê³ïð³.

Çëî÷èííîãî îë³ãàðõà çààðåø-
òóâàëè çà çàïèòîì äâîõ êðà¿í
(Ðîñ³ÿ ³ Óêðà¿íà) òðè ðîêè òî-
ìó. Ï³ñëÿ äîâãèõ ðîçãëÿä³â áó-
ëî âèíåñåíî ð³øåííÿ ïðî åêñ-
òðàäèö³þ áàíê³ðà â Ðîñ³þ (Óêðà-
¿íà äðóãà ïîäàëà çàïèò ïðî âè-
äà÷ó ï³ñëÿ Ìîñêâè, à ç Êàçàõ-
ñòàíîì ó Ôðàíö³¿ íåìàº óãîäè
ïðî âèäà÷ó çëî÷èíö³â).

ßêùî ñïî÷àòêó Âàëüñ áóâ íà-
ëàøòîâàíèé íà äðóæáó ç Ìîñê-
âîþ ³ íà äîòðèìàííÿ çàêîííî-
ñò³, òî òåïåð ó ñîö³àë³ñò³â ñèòó-
àö³ÿ çì³íèëàñÿ — âîíè íåðâî-
âî øóêàþòü ãðîø³ íà íîâ³ âèáî-
ðè. ªäèíèé ¿õ øàíñ — îòðèìà-
òè ô³íàíñóâàííÿ â³ä Àáëÿçîâà.
Çà ñâîº çâ³ëüíåííÿ â³í áóâ ãî-
òîâèé çàïëàòèòè (³, ñóäÿ÷è ç
óñüîãî, çàïëàòèâ) äîñèòü íåïî-
ãàí³ ãðîø³. Ñóäÿ÷è ç ïîâ³äîì-
ëåííÿ ç Êàçàõñòàíó, ³ç 6 âêðàäå-
íèõ ì³ëüÿðä³â ïîâåðíóòè â êðà-
¿íó âäàëîñÿ, â êðàùîìó âèïàä-
êó, òðåòèíó. Ðåøòà êîøò³â ö³ë-
êîì ìîæå ï³òè íà áëàãîä³éí³ñòü
ó ïåðåäâèáîð÷èé ôîíä Âàëü-
ñà. Òîìó íå ìîæíà ñêèäàòè ç
ðàõóíêó éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî
ñàìå ñîö³àë³ñòè ïðîëîá³þâàëè
ð³øåííÿ Äåðæðàäè Ôðàíö³¿ ïðî
çâ³ëüíåííÿ Àáëÿçîâà. Äî ñëî-
âà, á³ëüø³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â
â³ää³ë³â Äåðæðàäè ñôîðìîâà-
í³ ç ÷èñëà ïðèõèëüíèê³â Ñîö³-
àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿.

Ó ðàç³ âèñòóïó Ìàíþåëÿ
Âàëüñà â ðîë³ ëîá³ñòà, â³í ö³ëêîì
ìîæå îòðèìàòè ï³äòðèìêó ñâîº¿
êàíäèäàòóðè âñåðåäèí³ ïàðò³¿,
ÿê «ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé ïàð-
ëàìåíòàð» ç³ ñïîíñîðîì �

Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà íèí³ø-

íüîþ ïîë³òè÷íîþ ñèòóàö³-

ºþ ó Ôðàíö³¿, âàðòî â³äçíà-

÷èòè,ùî äëÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿

ïàðò³¿ Ôðàíö³¿ íàñòàëè ÷à-

ñè íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íî¿, à é

ô³íàíñîâî¿ êðèçè. Ñóäÿ÷è ç

ñèòóàö³¿,ùî ñêëàëàñÿ ç³ ñïðà-

âàìè ïàðò³¿, ñîö³àë³ñòè øó-

êàþòü íîâèõ ñïîíñîð³â. Íå-

çâàæàþ÷è íà òå, ùî öå íå

äîäàñòü ¿ì ïîë³òè÷íèõ äè-

â³äåíä³â, âîíè íàâ³òü ãîòî-

â³ ï³òè íà óãîäó, ïðè÷îìó,

ñóäÿ÷è ç ¿õ îñòàíí³õ â÷èí-

ê³â, íå çîâñ³ì çàêîííó.

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ïðîâåäåííÿì íîâîð³÷-
íî-ð³çäâÿíèõ çàõîä³â íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³ òà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³,
íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ñîô³¿âñüêî¿, 23 äî
Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³, ó ðîáîòó íàçåì-
íîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà ìåò-
ðîïîë³òåíó áóäå âíåñåíî çì³íè. Òàê,
ðîáîòó ï³äçåìêè â í³÷ ³ç 31 ãðóäíÿ íà
1 ñ³÷íÿ áóäå ïîäîâæåíî íà 3 ãîäèíè.
Ó íîâîð³÷íó í³÷ ðîáîòó ðóõîìîãî ñêëà-
äó íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ïî-
äîâæàòü íà 3 ãîäèíè. À ñàìå: áóäå îð-
ãàí³çîâàíî ïåðåâåçåííÿ íàÿâíèìè
ìàðøðóòàìè, ùî ïðîõîäÿòü á³ëÿ ñòàí-
ö³é ìåòðî, ³ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ îñòàí-
í³õ ïîòÿã³â.

Ðîáîòó ôóí³êóëåðà â í³÷ ³ç 31 ãðóä-
íÿ íà 1 ñ³÷íÿ îðãàí³çóþòü â ö³ëîäîáî-
âîìó ðåæèì³.

Îêð³ì òîãî, ç 31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó
ç 20.00 äî 2.00 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó, 1 ñ³÷-
íÿ 2017 ðîêó ç 14.00 äî 20.00, à òàêîæ
7 ñ³÷íÿ 2017-ãî ç 11.00 äî 14.00 ðóõ
òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóò³â ¹ 6, ¹ 16
òà ¹ 18 áóäå çì³íåíî.

Çîêðåìà, ðîáîòó òðîëåéáóñ³â ìàðø-
ðóòó ¹ 6 îðãàí³çóþòü çà òàêîþ ñõå-
ìîþ: âóë. Þð³ÿ Êîíäðàòþêà — ïðîñï.
Ìàðøàëà Ðîêîññîâñüêîãî — âóë. Ïî-
ëÿðíà — âóë. Âèøãîðîäñüêà — âóë. Êè-
ðèë³âñüêà — Ïîä³ëüñüêèé óçâ³ç — âóë.
Îâðóöüêà — âóë. Ãåðöåíà — âóë. Ìåëü-
íèêîâà — ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ëóê’ÿí³â-
ñüêà» â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó çà ö³ºþ
æ ñõåìîþ.

Òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 16 êóð-

ñóâàòèìå òàê: âóë. Ùóñºâà — âóë. Ðèçü-
êà — âóë. Äîðîãîæèöüêà — âóë. Ìåëü-
íèêîâà — âóë. Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â — âóë.
Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà — ïðîñï. Ïî-
â³òðîôëîòñüêèé ó çâîðîòíîìó íàïðÿì-
êó çà ö³ºþ æ ñõåìîþ.

Òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 18 ðóõà-
òèìåòüñÿ: âóë. Ñîøåíêà — âóë. Âèø-
ãîðîäñüêà — âóë. Êèðèë³âñüêà — Ïî-
ä³ëüñüêèé óçâ³ç — âóë. Îâðóöüêà —
âóë. Ãåðöåíà — âóë. Ìåëüíèêîâà — âóë.
Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â — âóë. Â’ÿ÷åñëàâà
×îðíîâîëà — ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó çà ö³ºþ
æ ñõåìîþ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íà ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ çàõîä³â íà Ìèõàéë³âñüê³é,
Ñîô³éñüê³é ïëîùàõ ³ Âîëîäèìèðñüêî-
ìó ïðî¿çä³ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè ¹ 24
òà ¹ 114 êóðñóâàòèìóòü çà ñõåìîþ
ðóõó ðîáî÷îãî äíÿ.

Ðîáîòó í³÷íèõ ìàðøðóò³â â í³÷ ³ç 6
íà 7 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó â ðàç³ íåîáõ³ä-
íîñò³ áóäå ïîñèëåíî. Çàçíà÷èìî, ùî ç
30 ãðóäíÿ 2016 ðîêó â ñòîëèö³ îðãàí³-
çîâóºòüñÿ ðóõ ÷îòèðüîõ í³÷íèõ ìàð-
øðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
(https://kievcity. gov. ua/news/46020.
html), ùî êóðñóâàòèìóòü íà ïîñò³é-
í³é îñíîâ³.

Òàêîæ ó íîâîð³÷íó í³÷ äî 05.00 ðàí-
êó ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà àâòîáóñíèõ
ìàðøðóò³â ó ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàê-
ñ³, à ñàìå: ¹ 150, 155, 157, 166, 181,
182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234,
239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548,
550, 586 �

²Ç 2 ÄÎ 9 Ñ²×Íß 2017 ðîêó ì³ñüê³ åëåêòðîïî¿çäè â ñòîëèö³ êóðñóâàòèìóòü çà
ãðàô³êîì âèõ³äíîãî äíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ». Îçíà-
éîìèòèñü ³ç äåòàëüíèì ðîçêëàäîì ðóõó ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ïîñèëàííÿì — www.kpt.kiev.ua �

Îáîëîíñüê³ øêîëÿð³ ïèòèìóòü î÷èùåíó âîäó
Â ÎÑÒÀÍÍ²É òèæäåíü ïåðåä
çèìîâèìè êàí³êóëàìè ó÷í³
ñòîëè÷íî¿ øêîëè ¹ 170, ðîç-
òàøîâàíî¿ â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà íà âóëèö³ Ï³âí³÷-
í³é, 8 îòðèìàëè äóæå êîðèñ-
íèé òà âàæëèâèé ïîäàðóíîê
â³ä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà øêîëÿ-
ðàì ïðåçåíòóâàëè íå ò³ëüêè
ñîëîäîù³, à é âñòàíîâèëè ñó-
÷àñí³ î÷èñí³ ô³ëüòðè äëÿ âîäè. ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð øêîëè ¹ 170 Â³êòîð
Çàáîëîòíèé, çàâäÿêè öüîìó ïîäàðóíêó âäàñòüñÿ çàïîá³ãòè çàõâîðþâàííÿì
òà ï³äâèùèòè ³ìóí³òåò ó÷í³â ³ â÷èòåë³â. ×èì âñå æ âàæëèâ³ ö³ ô³ëüòðè? Çà
ñëîâàìè ôàõ³âö³â, çàâäÿêè ¿ì âîäà ç Äí³ïðà òà Äåñíè ïðîéäå äîäàòêîâ³ ñòà-
ä³¿ î÷èñòêè ïåðåä òèì, ÿê ïîòðàïèòè äî þíèõ ñïîæèâà÷³â. Òîæ ó íîâîìó 2017
ðîö³ ó÷í³ òà ïåäàãîãè øêîëè áóäóòü ïèòè î÷èùåíó æèòòºäàéíó ð³äèíó. Íà
â³äêðèòò³ î÷èñíî¿ ñèñòåìè áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, çà ðàõóíîê ÿêî¿ ³ áóëà âñòàíîâëåíà î÷èñíà ñèñòåìà �

²ç 2 äî 9 ñ³÷íÿ ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
êóðñóâàòèìå çà ãðàô³êîì âèõ³äíîãî äíÿ
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