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ÐÀÇÎÌ ³ç âèêîðèñòàííÿì ì³ñüêèõ êîøò³â
íà ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ì³ñöü ó äèòñàäêàõ
Êè¿â àêòèâíî çàëó÷àº ³ ïîçàáþäæåòíå ô³-
íàíñóâàííÿ. Òàê, ó 2016 ðîö³ çà êîøòè í³-
ìåöüêîãî óðÿäó ì³ñòó âäàëîñÿ ñòâîðèòè äî-
äàòêîâî ïîíàä 500 ì³ñöü äëÿ êè¿âñüêèõ äî-
øê³ëüíÿò. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ä
÷àñ ³íñïåêö³¿ íîâîñòâîðåíèõ
ãðóï ó ÄÍÇ ¹ 812.

«Ñüîãîäí³ Êè¿â óñï³øíî çàëó÷àº ïîçà-
áþäæåòí³ êîøòè íà âèð³øåííÿ ì³ñüêèõ ïðîá-
ëåì. Çîêðåìà âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ìè ñï³â-
ïðàöþºìî ç í³ìåöüêèì óðÿäîì, àáè â³äêðè-
òè â äèòñàäêàõ Êèºâà, äå º òàêà ìîæëèâ³ñòü,
íîâ³ äîäàòêîâ³ ãðóïè. ² ñüîãîäí³, ³íñïåêòó-
þ÷è ö³ ãðóïè, ìè áà÷èìî íàäçâè÷àéíî õî-
ðîø³ ðåçóëüòàòè»,— ðîçïîâ³ëà Ãàííà Â³êòî-
ð³âíà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó 2016 ðîö³ çà ö³ºþ ïðîãðà-
ìîþ áóëî çä³éñíåíî ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè 25 ãðóï, ùî äîäàòêîâî ñòâîðèëî 500
ì³ñöü ó 14 ÄÍÇ ñòîëèö³. Ì³ñòî çàòå ïîäáàëî
ïðî îáëàøòóâàííÿ çàêëàä³â: çà êîøòè ñòî-
ëè÷íîãî áþäæåòó áóëî çàêóïëåíî ìåáë³, ãîñ-
ïîäàð÷èé ³ ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð, îáëàøòî-
âàíî õàð÷îáëîêè ³ ïðàëüí³, çàçíà÷èëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü.

«Ó 2017 ðîö³ ìè ïëàíóºìî çðîáèòè ùå
á³ëüøå: â³äêðèòè ó ðàìêàõ öüîãî ïðîåêòó ùå
ïîíàä 1,5 òèñÿ÷³ ì³ñöü ó êè¿âñüêèõ ÄÍÇ. Íà-
ðàç³ âæå çàòâåðäæåíî ïåðåë³ê ñàäî÷ê³â ³ ðîç-

ïî÷àòî ðîáîòè â íèõ»,— ïîâ³äîìèëà Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî.

«Íîâ³ ãðóïè çàáåçïå÷åí³ âñ³ì
íåîáõ³äíèì ³íâåíòàðåì òà ãî-
òîâ³ ïðèéíÿòè 40 ìàëåíüêèõ äåñ-
íÿíö³â. Çìåíøåííÿ åëåêòðîí-
íî¿ ÷åðãè íà çàïèñ äî çàêëàä³â îñ-
â³òè íàøîãî ðàéîíó — êëþ÷îâå

çàâäàííÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè. Çàâäÿêè í³ìåöü-
êèì êîëåãàì òà ñòîëè÷í³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, íàéá³ëüøèé ðàéîí ì³ñòà ïîñòóïîâî
çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó äèòñàäêàõ, çàäî-
âîëüíÿþ÷è ïîïèò äåñíÿíö³â â îñâ³òí³õ ïîñëó-
ãàõ»,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ ²ðèíà Àëºêñººíêî �

Äèòñàäêè ÷åêàþòü
íà ïîïîâíåííÿ
� Öüîãîð³÷, çàâäÿêè çàëó÷åííþ ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â, ó ñòîëè÷íèõ äîøê³ëüíèõ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïëàíóþòü ñòâîðèòè 1,5 òèñÿ÷³ äîäàòêîâèõ ì³ñöü

Äíÿìè â ñòîëè÷íîìó äèòñàäêó ¹ 812, ðîçòàøîâàíîìó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³,
â³äêðèëè äâ³ íîâ³ ãðóïè äëÿ ì³ñöåâî¿ ìàëå÷³

Äíÿìè â ñòîëè÷íîìó äèòñàäêó ¹ 812, ðîçòàøîâàíîìó â Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³, â³äêðèëè äâ³ íîâ³ ãðóïè äëÿ ìàëÿò. Ðåàë³çóâàòè öå
âäàëîñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè», êîòðèé ô³íàíñóºòüñÿ óðÿäîì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
Í³ìå÷÷èíè. Çàâäÿêè çàëó÷åííþ ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â, òîð³ê çà
ö³ºþ ïðîãðàìîþ â Êèºâ³ çä³éñíåíî ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè
25 ãðóï, ùî äîäàòêîâî ñòâîðèëî 500 ì³ñöü ó 14 äîøê³ëüíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ñâîºþ ÷åðãîþ çà êîøòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³
äëÿ äèòñàäê³â çàêóïèëè ìåáë³, ãîñïîäàð÷èé ³ ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð,
îáëàøòóâàëè õàð÷îáëîêè ³ ïðàëüí³.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Çîëîò³ âîðîòà ï³äñâ³òÿòü
äëÿ óäîñêîíàëåííÿ 
õóäîæíüîãî îáðàçó
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïëàíóþòü

ïîáóäóâàòè ìåðåæó àðõ³òåêòóðíî-äå-

êîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ Ïàâ³ëüéî-

íó íàä ðó¿íàìè Çîëîòèõ âîð³ò. Öå äî-

çâîëèòü óäîñêîíàëèòè õóäîæí³é îá-

ðàç ì³ñòà ó âå÷³ðí³é ³ í³÷íèé ÷àñ, ïî-

êðàùèòü îñâ³òëåííÿ, ñòâîðèòü êîì-

ôîðòí³ óìîâè â³äïî÷èíêó äëÿ êèÿí ³

ãîñòåé ñòîëèö³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ

«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» âèçíà÷åíî çàìîâ-

íèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿

çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â. Ï³ä ÷àñ ï³äïè-

ñàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó ï³äðÿä-

íèê ìàº íàäàòè ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêî-

íàíèõ ðîá³ò.

Íàãàäàºìî, ùî ðó¿íè Çîëîòèõ âîð³ò

(X² ñòîë³òòÿ) ³ Ïàâ³ëüéîí íàä íèìè (ÕÕ

ñòîë³òòÿ) — öå çíàíà â ñâ³ò³ «â³çèò³âêà»

Êèºâà òà îá’ºêò íåðóõîìî¿ êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà

«Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà». Öüîãî ðîêó ó ì³ñò³

ïëàíóþòü çìîíòóâàòè ï³äñâ³òêó òàêîæ

äëÿ íèçêè ³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü ³

ìîñò³â ñòîëèö³.

Ó Êèºâ³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ñïàä çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ãðèï ÿê ñåðåä 
äîðîñëèõ, òàê ³ ñåðåä 
ä³òåé

Çà ñ³÷åíü ó ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî 20 109

õâîðèõ íà ãðèï ³ ÃÐÂ², ùî íà 10% íèæ-

÷å äâîõ îñòàíí³õ òèæí³â ãðóäíÿ. Ïîêàç-

íèê çàõâîðþâàíîñò³ ñêëàâ 691,8 òà º

íèæ÷èì åï³äåìïîðîãó íà 30,7%. Ïðî

öå ïîâ³äîìèâ ó÷îðà íà áðèô³íãó êå-

ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-

äàðåíêî.

«Çìåíøåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñïîñ-

òåð³ãàºòüñÿ ÿê ñåðåä äîðîñëèõ, òàê ³ ñå-

ðåä ä³òåé.Òàê,äîðîñëèõ çàõâîð³ëî 8624,

çíèæåííÿ íà 15%, ä³òåé — 11485 ïðî-

òè 12205, çíèæåííÿ íà 6%. Ó ñòðóêòóð³

çàõâîðþâàíîñò³ ä³òè ñêëàäàþòü 57,1%.

Ñåðåä øêîëÿð³â çàðåºñòðîâàíî íåçíà÷-

íå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ — 4180

âèïàäê³â, ùî ñêëàäàº 36,4% (çà 1 òèæ-

äåíü 3972 — 32,5%) â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-

êîñò³ çàõâîð³ëèõ ä³òåé ³ 20,8% (çà 1 òèæ-

äåíü 17,7%) â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á,

ÿê³ çâåðíóëèñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìî-

ãîþ»,—çàóâàæèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ.

Çà éîãî ñëîâàìè, äî çàêëàä³â îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà çà äâà òèæí³ ãîñ-

ï³òàë³çîâàíî 417 îñ³á, ³ç íèõ — 256

ä³òåé.

«Íàðàç³ óñ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðà-

öþþòü ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³. Îêðåìî

íàãàäàþ, ùî ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ á³ëüøå

20% øêîëÿð³â, êåð³âíèê ìàº ïðàâî ïðè-

çóïèíèòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ÿê â øêî-

ë³ çàãàëîì, òàê ³ â îêðåìîìó êëàñ³ çîê-

ðåìà»,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Áîíäà-

ðåíêî.

íîâèíè

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè», ùî ô³-

íàíñóºòüñÿ óðÿäîì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíè ÷åðåç Í³ìåöüêèé áàíê ðîçâèòêó KfW.Ó

Êèºâ³ ïðîåêò ðåàë³çîâóº «Óêðà¿íñüêèé ôîíä ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè». Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü

ô³íàíñóâàííÿ îäíîãî äèòñàäêà — 300 òèñÿ÷ ºâðî.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці, 

розташованій на вулиці Джерельній напроти будинків № 3 
та № 6/5 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 566/1570 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре(

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за(
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово(комунального господарства Укра(
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки(
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці
(код ділянки 78:019:005) орієнтовною площею
0,2 га, розташованій на вул. Джерельній напро�
ти будинків № 3 та № 6/5 в Оболонському райо�
ні м. Києва, згідно з додатком до рішення (план�
схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Оболонського району м. Ки�
єва в установленому порядку:

2.1 Здійснити організаційно�правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко�
ристування земельною ділянкою, визначеною
пунктом 1 цього рішення.

2.2 У місячний термін з дня набуття чинності
рішенням про надання земельної ділянки у ко�
ристування вжити заходів щодо державної ре�
єстрації права користування на земельну ділян�
ку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга�
нізаційно�правові заходи щодо оформлення та
благоустрою земельної ділянки, визначеної
пунктом 1 цього рішення.

3.1. Розглянути можливість залучення кош�
тів меценатів для благоустрою та озеленення
скверу орієнтовною площею 0,2 га на вул. Дже�

рельній напроти будинків № 3 та № 6/5 в Обо�
лонському районі м. Києва.

4. Внести зміни до Програми комплексного
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 ро�
ку та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, включивши до переліку озелене�
них територій загального користування міста
Києва, що відповідає типологічним ознакам та
планувальним вимогам (таблиця № 2), земель�
ну ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
вирішити в установленому порядку питання фі�
нансування заходів, передбачених пунктами 2
та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань екологічної політики.

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 створення парку відпочинку «Совський парк» на земельній
ділянці орієнтовною площею 22,41 га між вулицями Івана Пулюя

та Бориса Гаріна у Солом’янському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 579/1583 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», частини
третьої статті 53 Закону України «Про природно(заповідний фонд», Наказу Міністерства будівництва, архі(
тектури та житлово(комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил ут(
римання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження зелених насаджень та по(
кращення благоустрою міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити парк відпочинку «Совський парк»
на земельній ділянці орієнтовною площею 22,41
га між вулицями Івана Пулюя та Бориса Гаріна
у Солом’янському районі м. Києва (кадастро�
вий номер 80000000000:72:280), межі якої за�
значені у додатку до цього рішення (план�схе�
ма додається).

2. Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 19 липня 2005 року № 806/3381 «Про
затвердження Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції форму�
вання зелених насаджень в центральній части�
ні міста» (із змінами та доповненнями), а саме:
додати парк відпочинку «Совський парк» згід�
но з пунктом 1 цього рішення до переліку пар�
ків Солом’янського району м. Києва.

3. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Солом’янського району ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) протягом
30 днів з моменту прийняття рішення:

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко�
ристування земельною ділянкою орієнтовною
площею 22,41 га з кадастровим номером
80000000000:72:280, розміщеною між вулиця�
ми Івана Пулюя та Бориса Гаріна у Солом’ян�
ському районі м. Києва.

3.2. Здійснити розрахунок нормативного об�
сягу річного фінансування на догляд та утри�

мання зелених насаджень на земельній ділян�
ці орієнтовною площею 22,41 га (кадастровий
номер 80000000000:72:280), розміщеній між
вулицями Івана Пулюя та Бориса Гаріна у Соло�
м’янському районі м. Києва.

3.3. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо благоустрою та озеленення земельної ді�
лянки орієнтовною площею 22,41 га між вули�
цями Івана Пулюя та Бориса Гаріна у Солом’ян�
ському районі м. Києва.

4. Департаменту фінансів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) вирішити в установлено�
му порядку питання фінансування заходів, пе�
редбачених пунктом 3 цього рішення.

5. Це рішення офіційно оприлюднити в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань екологічної політики та на постійну
комісію Київської міської ради з питань містобу�
дування, архітектури та землекористування.

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 статусу скверу земельній ділянці, кадастровий 
номер 8000000000:66:158:0042, площею 5811,04 кв. м, 

що розташована за адресою: вулиця Андрія Малишка, 29(б 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 567/1571 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс(

цеве самоврядування в Україні», статей 7, 53 Закону України «Про природно(заповідний фонд України»,
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства бу(
дівництва, архітектури та житлово(комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою раціо(
нального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці,
кадастровий номер 8000000000:66:158:0042,
площею 5 811,04 кв. м, розташованій на вули�
ці Андрія Малишка, 29�б у Дніпровському райо�
ні м. Києва.

2. Внести зміни до Програми розвитку зеле�
ної зони м. Києва до 2010 року та концепції фор�
мування зелених насаджень в центральній час�
тині міста, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, про�
довженої рішеннями Київської міської ради від
27.11.2009 № 714/2783 та від 07.07.2016
№ 572/572, а саме: додати сквер згідно з пунк�
том 1 цього рішення до переліку скверів Дніп�
ровського району.

3. Київському комунальному об’єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста «Київзеленбуд» виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові захо�
ди щодо оформлення та благоустрою земель�
ної ділянки, кадастровий номер
8000000000:66:158:0042, площею 5 811,04 кв.
м, розташованій на вулиці Андрія Малишка,
29�6 у Дніпровському районі м. Києва.

3.2. Розглянути можливість залучення бю�
джетних коштів та коштів меценатів для благо�

устрою та озеленення земельної ділянки, ка�
дастровий номер 8000000000:66:158:0042, пло�
щею 5811,04 кв. м, розташованої на вулиці Ан�
дрія Малишка, 29�б у Дніпровському районі 
м. Києва.

4. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дніпровського району ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) здійсни�
ти організаційно�правові заходи щодо прий�
няття на баланс та оформлення права постій�
ного землекористування земельною ділянкою,
кадастровий номер 8000000000:66:158:0042,
площею 5 811,04 кв. м, розташованою на вули�
ці Андрія Малишка, 29�б у Дніпровському райо�
ні м. Києва.

5. Оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань екологічної політики.

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 продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «РАЙТ ГРУП» для експлуатації 

та обслуговування офісного будинку 
на вул. Леоніда Первомайського, 7 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 663/1667 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний ка(
дастр» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунк(
ту З прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245(VІ «Про внесення змін до де(
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та поста(
нови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» Київська місь(
ка рада

ВИРІШИЛА:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцін�

ку земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:82:036:0002) на вул. Леоніда Пер�
вомайського, 7 у Печерському районі м. Києва
(справа № Є�1340).

2. Затвердити вартість земельної ділянки у
розмірі 11 076 294,00 грн (одинадцять мільйо�
нів сімдесят шість тисяч двісті дев’яносто чо�
тири гривні 00 копійок) на підставі експертної
грошової оцінки (висновок про вартість земель�
ної ділянки від 05.08.2016).

3. Продати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «РАЙТ ГРУП» земельну ділянку ко�
мунальної власності (кадастровий номер
8000000000:82:036:0002) площею 0,2081 га за
11 076 294,00 грн (одинадцять мільйонів сім�
десят шість тисяч двісті дев’яносто чотири грив�
ні 00 копійок) для експлуатації та обслуговуван�
ня офісного будинку на вул. Леоніда Первомай�
ського, 7 у Печерському районі м. Києва.

4. Затвердити умови продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «РАЙТ ГРУП» зе�
мельної ділянки на вул. Леоніда Первомайсько�
го, 7 у Печерському районі м. Києва (згідно з
додатком).

5. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

5.1. Підготувати в двотижневий термін необ�
хідні матеріали для оформлення договору ку�
півлі�продажу земельної ділянки (кадастровий
номер 8000000000:82:036:0002) площею 0,2081
га на вул. Леоніда Первомайського, 7 у Печер�
ському районі м. Києва за ціною та на умовах,
визначених цим рішенням.

5.2. Вжити у встановленому законодавством
порядку заходи щодо державної реєстрації об�
тяжень права власності покупця на земельну
ділянку, які підлягають встановленню догово�
ром кугіівлі�продажу земельної ділянки відповід�
но до умов продажу, затверджених цим рішен�
ням.

6. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «РАЙТ ГРУП»:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір
купівлі�продажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земель�
ного кодексу України з урахуванням обтяжень пра�
ва власності покупця на земельну ділянку, вста�
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 571/1575 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760 ( 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням 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 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

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
до рішення Київської міської ради

від 12.12.2016 № 571/1575

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

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована
площа, кв. м

Розмір
орендної
плати на
місяць, за 1
год.

Графік
використання
приміщень

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 8 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 8 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 Комунальний
театрально8
концертний заклад
культури
«Циганський
академічний
музично8
драматичний театр
«Романс» 
Форма власності 8
комунальна 
Форма
господарювання 8
госпрозрахункова

Перемоги
проспект, 38, літ. А
Шевченківський
район
Нежитловий 8 
38поверховий
будинок
(капітальний),
Палац культури
Загальна площа 8
6379,40 кв. м

Розміщення
закладу
культури
(погодинно)
Нежитлові
приміщення 
1 поверх (283,7
кв. м 8
глядацька зала,
250,3 кв. м, 8
сцена, 
250,3 кв. м 8
гримерні)
Площа 8
784,30 кв. м

1 грн на рік Вт. 11.00 8 15.00 (4
год.) 
Ср. 11.00 8 15.00 (4
год.) 
репетиції 10 міс.,
32 год. на
тиждень, 
320 год. на рік 
Пт. 18.00 8 21.00 (3
год.) 
Сб. 18.00 8 21.00 (3
год.) 
9 міс. показ
вистав, 
24 год. на міс., 
216 год. на рік

2 роки 364
дні

Київський міський голова
В. Кличко

новлених договором купівлі�продажу земель�
ної ділянки відповідно до умов продажу, затвер�
джених цим рішенням.

7. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки встановити, що право власності на зе�
мельну ділянку переходить до покупця після но�
таріального посвідчення договору купівлі�про�
дажу земельної ділянки та за умови державної
реєстрації обтяжень права власності покупця
на земельну ділянку (заборона на продаж або ін�
ше відчуження земельної ділянки та/або іншо�
го речового права на неї до повного розрахун�
ку за неї), сплати покупцем 50 відсотків части�
ни платежу за земельну ділянку та пені (у разі
наявності) відповідно до умов продажу, затвер�
джених цим рішенням.

8. Попередити товариство з обмеженою від�
повідальністю «РАЙТ ГРУП», що право власно�

сті на земельну ділянку переходить до покупця
відповідно до умов, передбачених пунктом 7
цього рішення, та здійснюється з урахуванням
обтяжень цього права, встановленого догово�
ром купівлі�продажу земельної ділянки відпо�
відно до умов продажу, затверджених цим рі�
шенням.

9. Право власності на земельну ділянку мо�
же бути припинено відповідно до статей 140,143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 663/1667

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою 

відповідальністю «РАЙТ ГРУП» 
земельної ділянки 

на вул. Леоніда Первомайського, 7 
у Печерському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за ці�
льовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до прода�
ної земельної ділянки для контролю за до�
триманням власником умов продажу земель�
ної ділянки та для прокладання нових, ремон�
ту та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, розміщених у межах земельної
ділянки.

3. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно�кошторисної докумен�
тації вирішувати відповідно до законодавства
України.

4. Зарахувати до сум, які покупець має спла�
тити за земельну ділянку, аванс у сумі 6 333 291,14
грн (шість мільйонів триста тридцять три тися�
чі двісті дев’яносто одна гривня 14 копійок),
сплачений відповідно до договору № 9 від
21.09.2015, що підтверджено платіжним дору�
ченням. Решта вартості земельної ділянки у су�
мі 4 743 002,86 грн (чотири мільйони сімсот со�
рок три тисячі дві гривні 86 копійок) сплачуєть�
ся у такому порядку:

— протягом 30 календарних днів від дня
нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу — 50 відсотків частини платежу, що
зараховується до місцевого бюджету, що в
розрахунку становить 2 371 501,43 грн (два
мільйони триста сімдесят одна тисяча п’ят�
сот одна гривня 43 копійки). Решта вартості
земельної ділянки у сумі 2 371 501,43 грн (два
мільйони триста сімдесят одна тисяча п’ят�
сот одна гривня 43 копійки) сплачується у
розстрочку протягом одного року рівними
частинами з наступного місяця, що настає
за місяцем, в якому здійснено перший платіж,
але не пізніше ніж до 25 числа кожного міся�
ця.

5. Розмір платежу визначається із врахуван�
ням індексу інфляції, встановленого Держав�
ною службою статистики України, за період з
місяця, що настає за тим, в якому внесено пер�
ший платіж, по місяць, що передує місяцю вне�
сення платежу, при цьому договором купівлі�
продажу земельної ділянки передбачити, що
якщо у будь�якому місяці індекс інфляції стано�
вить менше 100 відсотків, то під час визначен�
ня розміру платежу він враховується за такий
місяць нарівні 100 відсотків.

6. Покупець має право достроково сплатити
решту (залишок) вартості земельної ділянки
після внесення першого або чергового платежу.

У разі дострокової сплати зобов’язань по до�
говору купівлі�продажу нарахування індексу ін�
фляції припиняється, а останній платіж буде ви�
значатися з урахуванням індексу інфляції за пе�
ріод з місяця, що настав після сплати першого
внеску, по місяць, що передує місяцю внесен�
ня останнього (дострокового) платежу.

7. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки передбачити, що у разі прострочення по�
купцем виконання грошового зобов’язання йо�
му необхідно сплатити:

— за кожний день прострочення платежу — пе�
ню у розмірі 0,1 відсотка (нуль цілих одна деся�
тих відсотка) від суми простроченого платежу (гро�
шового зобов’язання). Нарахування пені за про�
строчення виконання зобов’язання здійснюєть�
ся на день фактичного погашення боргових зо�
бов’язань;

— суму боргу простроченого платежу з ура�
хуванням встановленого індексу інфляції за весь
час прострочення;

— три відсотка річних від простроченої суми.
8. Пеня за прострочення виконання покуп�

цем грошового зобов’язання за договором ку�
півлі�продажу підлягає сплаті і нараховується
до повного фактичного виконання покупцем та�
кого грошового зобов’язання, але не більше
одного року.

9. При простроченні погашення платежу на
два місяці, починаючи з 25 числа місяця, в яко�
му здійснювався перший або черговий пла�
тіж, розстрочення платежу за придбання земель�
ної ділянки припиняється. В такому разі про�
тягом наступного дня з моменту припинення
розстрочення платежу покупець зобов’яза�
ний сплатити решту (залишок) вартості зе�
мельної ділянки.

10. У договорі купівлі�продажу земельної ді�
лянки встановити обтяження права власності
покупця на земельну ділянку шляхом накладен�
ня заборони на розпорядження земельною ді�
лянкою, в тому числі продаж або інше відчужен�
ня покупцем земельної ділянки та/або інших ре�
чових прав на земельну ділянку до повного роз�
рахунку за неї згідно з умовами договору купів�
лі�продажу, зокрема заборонити:

— укладати договори купівлі�продажу, міни,
дарування або іншого відчуження земельної ді�
лянки, а також передавати земельну ділянку в
заставу (іпотеку) та до статутного капіталу юри�
дичних осіб;

— поділ земельної ділянки або її об’єднання
з іншими земельними ділянками;

— у разі передачі покупцем земельної ділян�
ки в оренду надавати згоду орендарям на за�
ставу (іпотеку) права оренди земельної ділян�
ки, а також на передачу (внесення) права орен�
ди земельної ділянки до статутного капіталу
юридичних осіб;

— укладати договори суперфіцію та вчиняти
будь які інші дії та правочини, які можуть спри�
чинити або пов’язані у майбутньому з перехо�
дом права власності на земельну ділянку до ін�
ших осіб. 

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«С і А» земельних ділянок для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлово(громадської забудови 
з об’єктами соціальної та інженерно(транспортної 

інфраструктури на вул. Євгена Сверстюка, 4 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 701/1705 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен(

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Ки(
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельних ділянок товариству з обме�
женою відповідальністю «С і А» для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлово�
громадської забудови з об’єктами соціальної
та інженерно�транспортної інфраструктури на
вул. Євгена Сверстюка, 4 у Дніпровському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі житлової
та громадської забудови, заява ДЦ № 01005�
000226366�014 від 17.11.2016, справа 
№ Д�7908).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «С і А», за умови виконання пункту
3 цього рішення, в оренду на 10 років земельні
ділянки площею 7,1915 га (кадастровий номер
8000000000:63:018:0003, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку № НВ�
8000356412016); площею 0,1082 га (кадастро�
вий номер 8000000000:63:018:0016, витяг з
Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000386122016); площею 0,0046
га (кадастровий номер 8000000000:63:018:0021,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ�80003 86112016); пло�
щею 0,1838 га (кадастровий номер
8000000000:63:018:0022, витяг з Державного

земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�80003 86102016); площею 0,0430 га (ка�
дастровий номер 8000000000:63:018:0023, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�80003 86082016); пло�
щею 0,0253 га (кадастровий номер
8000000000:63:018:0024, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�80003 86062016) — для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлово�громад�
ської забудови з об’єктами соціальної та інже�
нерно�транспортної інфраструктури на вул. Єв�
гена Сверстюка, 4 у Дніпровському районі м.
Києва із земель комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва у зв’язку з пере�
ходом права власності на майно (договори ку�
півлі�продажу нерухомого майна від 19.12.2013
№№ 5525, 5526 та договір про поділ нерухомо�
го майна від 19.12.2013 № 5524).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю
«С і А»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
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інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
12.09.2014 № 8991/0/12�1/19�14, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
07.10.2016 № 1069/41�16.

3.4. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до�
говору про пайову участь вирішувати в по�
рядку та випадках, встановлених законодав�
ством.

3.7. У місячний термін подати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�

конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельних ділянок.

4. Розірвати договір на право тимчасового
користування земельною ділянкою на умовах
оренди від 23.06.1999 № 63�5�00014 площею
7,1915 га (кадастровий номер
8000000000:63:018:0003), укладений між Київ�
ською міською радою та відкритим акціонер�
ним товариством «Галактон» для експлуатації
та обслуговування комплексу будівель і споруд
на вул. Марини Раскової, 4 у Дарницькому райо�
ні м. Києва, з моменту державної реєстрації до�
говору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «С і А».

5. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває 
в тимчасовому користуванні сільськогосподарського 

публічного акціонерного товариства 
«Київська овочева фабрика» на вул. Академіка Туполєва, 12 

у Шевченківському районі м. Києва, внесення змін 
до договору на право тимчасового користування землею 

від 08.10.1998 № 88(5(00037 (зі змінами) та передачу земельних
ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО(БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлово(офісного, торговельного комплексу з наземними 
і підземними паркінгами та вбудовано(прибудованими 

приміщеннями громадського, соціального та торговельного
призначення на вул. Академіка Туполєва, 12 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 674/1678 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 20, 79(1, 83, 93, 116, 120, 122,123,124, 141 Земельного кодексу України, статті 30 Зако(
ну України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Зако(
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська місь(
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити поділ земельної ділянки кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва площею 37,5584 га (кадастровий но�
мер 8000000000:88:014:0001) на вул. Академі�
ка Туполева, 12 у Шевченківському районі 
м. Києва, яка перебуває у тимчасовому дов�
гостроковому користуванні сільськогосподар�
ського публічного акціонерного товариства «Ки�
ївська овочева фабрика» на підставі договору
на право тимчасового користування землею
від 08.10.1998 № 88�5�00037 (зі змінами) на
сформовані в межах категорії земель сільсько�
господарського призначення земельні ділян�
ки для ведення сільськогосподарської діяль�
ності, а саме:

1.1. Земельну ділянку площею 0,0101 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0255)
на вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченків�
ському районі м. Києва (в межах червоних лі�
ній).

1.2. Земельну ділянку площею 1,5337 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0250) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.3. Земельну ділянку площею 0,0228 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0261) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва (в межах червоних ліній).

1.4. Земельну ділянку площею 0,0723 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0260) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва (в межах червоних ліній).

1.5. Земельну ділянку площею 0,0007 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0257) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва (в межах червоних ліній).

1.6. Земельну ділянку площею 0,6863 га (ка�

дастровий номер 8000000000:88:014:0259) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.7. Земельну ділянку площею 3,5915 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0251) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.8. Земельну ділянку площею 0,0865 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0252) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.9. Земельну ділянку площею 0,1459 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0253) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.10. Земельну ділянку площею 0,3031 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0254) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.11. Земельну ділянку площею 0,2177 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:014:0258) на
вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва.

1.12. Земельну ділянку площею 30,8878 га
(кадастровий номер 8000000000:88:014:0256)
на вул. Академіка Туполева, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва (справа А�22402).

2. Надати згоду на поділ земельної ділянки
комунальної власності, зазначеної в підпункті
1.7 пункту 1 цього рішення.

3. Припинити сільськогосподарському пуб�
лічному акціонерному товариству «Київська ово�
чева фабрика» право користування земельни�
ми ділянками, зазначеними у підпунктах
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.11,1.12 пункту 1 цього рі�
шення та віднести їх до земель запасу сільсько�
господарського призначення.

4. Внести відповідні зміни до договору на пра�
во тимчасового користування землею від
08.10.1998 № 88�5�00037 (зі змінами) та при�
вести його умови до норм чинного законодавс�
тва (справа А�22965).

5. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА
ПРОЕКТНО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лово�офісного, торговельного комплексу з на�
земними і підземними паркінгами та вбудова�
но�прибудованими приміщеннями громадсько�
го, соціального та торговельного призначення
на вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківсько�
му районі м. Києва (справа Д�7847, заява ДЦ
від 16.11.2016 № 01014�000226122�014).

6. Змінити, цільове призначення земельних
ділянок площею 0,2177 га (кадастровий номер
8000000000:88:014:0258) та площею 30,8878
га (кадастровий номер 8000000000:88:014:0256)
та дозволити їх використання для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного, торговельного комплексу з наземними і
підземними паркінгами та вбудовано�прибудо�
ваними приміщеннями громадського, соціаль�
ного та торговельного призначення на вул. Ака�
деміка Туполєва, 12 у Шевченківському районі
м. Києва (категорія земель � землі житлової та
громадської забудови).

7. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», за умови виконання
пункту 8 цього рішення, в оренду на 10 років зе�
мельні ділянки площею 0,2177 га (кадастровий
номер 8000000000:88:014:0258) та площею
30,8878 га (кадастровий номер
8000000000:88:014:0256) для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлово�офісно�
го, торговельного комплексу з наземними і під�
земними паркінгами та вбудовано�прибудова�
ними приміщеннями громадського, соціально�
го та торговельного призначення на вул. Ака�
деміка Туполєва, 12 у Шевченківському районі
м. Києва із земель комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва у зв'язку з на�
буттям права власності на майно.

8. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО�БУДІВЕЛЬ�
НА КОМПАНІЯ»:

8.1. Виконувати обов'язки землекористувача
відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

8.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, для укладання договору
оренди земельних ділянок.

8.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельних ділянок.

8.4. Питання відшкодування втрат сільсько�
господарського виробництва, спричинених ви�
лученням сільськогосподарських угідь, та інші
майново�правові питання вирішувати в уста�
новленому порядку.

8.5. У разі необхідності проведення реконс�
трукції чи нового будівництва питання офор�
млення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

8.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
17.10.2016 № 9880/0/12�4/19�16, відділу Дер�
жгеокадастру у Цюрупинському районі від
14.11.2016 № 14/82�16.

8.7. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

9. Попередити землекористувача, що право
користування земельними ділянками може бу�
ти припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

10. 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 товариству з обмеженою відповідальністю 
«АРТ(СІСТЕМ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування дитячо(юнацького розважального 
комплексу з підприємствами громадського харчування, 

торгівлі та сфери послуг і третього рівня критої автостоянки 
на Дніпровському узвозі, 1 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 700/1704 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен(

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ(СІС(
ТЕМ» від 04.08.2016 № 01104(000218130(014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державно(
му земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.07.2016 № НВ(
8000330732016) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в
установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію пра(
ва власності від 07.09.2015 № 43397036), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати товариству з обмеженою відпо�

відальністю «АРТ�СІСТЕМ», за умови виконан�
ня пункту 2 цього рішення, в оренду на 10 років
земельну ділянку площею 0,8940 га (кадастро�
вий номер 8000000000:82:006:0060, витяг з
Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000330732016) для експлу�
атації та обслуговування дитячо�юнацького роз�
важального комплексу з підприємствами громад�
ського харчування, торгівлі та сфери послуг і
третього рівня критої автостоянки на Дніпров�
ському узвозі, 1 у Печерському районі м. Києва
із земель комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва у зв’язку з набуттям
права власності на майно (свідоцтво про право
власності від 28.11.2014, індексний номер
30181070, інформаційні довідки з Державного
реєстру речових прав від 10.03.2016 № 54839094,
№ 54840133, № 54841530, № 54840726,
№ 54836932, № 54840433, № 54838148,
№ 54837235, № 54839633, № 54836389,
№ 54841146, № 54842213) (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ від 04.08.2016 № 01104�000218130�014,
справа А�22485).

2. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «АРТ�СІСТЕМ»:

2.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

2.2. 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 дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному за�
конодавством України.

2.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
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Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 572/1576 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»
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству
з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд»
демонтувати основні засоби, зазначені у додатку
до цього рішення, після будівництва нових
інженерних мереж, введення їх в експлуатацію
та безоплатної передачі до комунальної власності
територіальної громади міста Києва у
встановленому порядку згідно з чинним
законодавством.

2. Публічному акціонерному товариству
«Акціонерна компанія «Київводоканал»:

2.1. Списати шляхом ліквідації основні засоби,

зазначені у додатку до цього рішення, після
виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Використати придатне обладнання
демонтованих основних засобів, а непридатні
деталі та матеріали здати підприємствам, які
здійснюють збір вторинної сировини.

2.3. Кошти, отримані від реалізації сировини,
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
до рішення Київської міської ради

від 12.12.2016 № 572/1576

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, перебувають у володінні та користуванні публічного
акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», дозвіл

на демонтаж та списання шляхом ліквідації яких надається

№ Найменування основних засобів Рік введення в
експлуатацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для списання

1 Дворова мережа по
вул. Вишгородській, 8
протяжністю 381,0 м
(списання частини протяжністю 69,15 м),
діаметром 150,0 мм,
кераміка,
інв. № 42219 К

1987 12554,25 6734,37 Акт на списання
основних засобів від
10.12.2015 № 1

2 Водопровідна мережа по пров.
Попова, 5
протяжністю 134,0 м,
діаметром 100,0 мм,
чавун,
інв. № 1327

1984 7228,3 3182,85 Акт на списання
основних засобів від
20.11.2015 
№ 59

ВСЬОГО: 8 19782,55 9917,22 8

Київський міський голова
В. Кличко

міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки від 18.04.2008 № 82�6�00496, укладений між
Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю «Ліра�2000», з мо�
менту державної реєстрації договору оренди
земельної ділянки товариством з обмеженою
відповідальністю «АРТ�СІСТЕМ».

4. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КВВ 2015» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд на вул. Семена Скляренка, 9 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 696/1700 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу(
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земель(
ному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.04.2016 № НВ(8000282212016),
право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому по(
рядку (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав влас(
ності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухо(
мого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 27.04.2016 № 58286821) та розглянувши заяву ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВВ 2015» від 11.07.2016 № ЗДЦ(4396, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВВ 2015», за умови ви�
конання пункту 2 цього рішення, в оренду на 10
років земельну ділянку площею 2,2491 га (ка�
дастровий номер 8000000000:78:112:0002, ви�
тяг з Державного земельного кадастру № НВ�
8000282212016) для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд на вул. Семена Скля�
ренка, 9 в Оболонському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва у зв’язку з набуттям права
власності на нерухоме майно (договір купівлі�
продажу комплексу будівель від 25.12.2015

№ 1392) (категорія земель — землі промисло�
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборо�
ни та іншого призначення, справа А�22490, за�
ява ДЦ № 01309�000216098�014 від 11.07.2016).

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «КВВ 2015»:

2.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

2.2. 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 дого�
вору оренди земельної ділянки.

2.3. Виконати вимоги, викладені у листі Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 05.07.2016
№ 057041�12863.

2.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

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

2.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки від 14.05.2007 № 78�6�00437, укладений між

Київською міською радою та закритим акціо�
нерним товариством «Любава» на підставі пунк�
ту 5 рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 299/1733 «Про оформлення права користу�
вання земельними ділянками», з моменту дер�
жавної реєстрації права оренди земельної ді�
лянки комунальної власності територіальної
громади міста Києва ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ�
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВВ 2015».

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

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної ділянки 

для будівництва житлового комплексу з вбудовано(
прибудованими нежитловими торгово(офісними 

приміщеннями та підземним паркінгом 
(довідведення до основної ділянки) 

на вул. Миколи Островського, 7(а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 699/1703 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас(
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз(
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» для будів�
ництва житлового комплексу з вбудовано�при�
будованими нежитловими торгово�офісними
приміщеннями та підземним паркінгом (довід�
ведення до основної ділянки) на вул. Миколи
Островського, 7�а у Солом’янському районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, заява ДЦ № 01040�
000191656�014 від 21.10.2015, справа Д�7165).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «СТОЛИЦЯ», за умови виконання
пункту 3 цього рішення, в оренду на 5 років зе�
мельну ділянку площею 0,0145 га (кадастровий
номер 8000000000:72:133:0011, витяг з Дер�
жавного земельного кадастру про земельну ді�
лянку № НВ�8000190312015) для будівництва
житлового комплексу з вбудовано�прибудова�
ними нежитловими торгово�офісними примі�
щеннями та підземним паркінгом (довідведен�
ня до основної ділянки) на вул. Миколи Остров�
ського, 7�а у Солом’янському районі м. Києва із
земель комунальної власності територіальної
громади міста Києва у зв’язку з переходом пра�
ва власності на майно (договір купівлі�прода�
жу від 16.04.2014 № 885).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «СТОЛИЦЯ»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. 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 дого�
вору оренди земельної ділянки.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
02.07.2014 № 6758/0/12/19�14, Головного управ�
ління Держземагентства у м. Києві від 08.05.2015
№ 19�26�0.3�6624/2�15.

4. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«СОПРОМАТ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничо(технологічної бази 

на вул. Медовій, 3 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 698/1702 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен(
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
товариству з обмеженою відповідальністю «СО�

ПРОМАТ» для експлуатації та обслуговування
виробничо�технологічної бази на вул. Медовій,
3 у Солом’янському районі м. Києва (категорія
земель — землі промисловості, транспорту,
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зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна�
чення, справа А�21107, заява ДЦ від 17.07.2014
№ 01005�000141622�014).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «СОПРОМАТ», за умови виконання
пункту 3 цього рішення, в оренду на 10 років зе�
мельну ділянку площею 0,6963 га (кадастровий
номер 8000000000:72:331:0021, витяг з Дер�
жавного земельного кадастру про земельну ді�
лянку N НВ�8000080972014) для експлуатації
та обслуговування виробничо�технологічної ба�
зи на вул. Медовій, 3 у Солом’янському районі
м. Києва із земель комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва у зв’язку з пе�
реходом права власності на майно (договір ку�
півлі�продажу майнового комплексу від 26.11.2013
№ 4922).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «СОПРОМАТ»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до статті 96 Земельного кодексу
України.

3.2. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому 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. 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 дого�
вору оренди земельної ділянки.

3.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної до�
кументації та питання пайової участі вирішу�
вати в порядку, визначеному законодавством
України.

4. Розірвати за згодою сторін договір оренди
земельної ділянки від 27.08.2003 № 72�6�00099,
укладений між Київською міською радою та від�
критим акціонерним товариством трестом «Ки�
ївміськбуд�6» (лист�згода від 23.12.2013 № 3224).

5. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) вжити в установ�
леному законодавством порядку заходи щодо
державної реєстрації припинення права орен�
ди земельної ділянки за договором оренди, за�
значеним у пункті 3 цього рішення.

6. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки громадянину 
Литвиненку Леоніду Васильовичу для експлуатації 

та обслуговування магазину на бульв. Ярослава Гашека, 8, 
літ. «В» у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 694/1698 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно(
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув(
ши заяву Литвиненка Леоніда Васильовича від 03.08.2016 № 01062(000218045(014 та проект землеустрою що(
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Лит�
виненку Леоніду Васильовичу для експлуатації
та обслуговування магазину на бульв. Яросла�
ва Гашека, 8, літ. «В» у Дніпровському районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, заява ДЦ від 03.08.2016
№ 01062�000218045�014, справа № А�21493).

2. Передати громадянину Литвиненку Леоні�
ду Васильовичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, в оренду на 3 роки земельну ді�
лянку площею 0,0200 га (кадастровий номер
8000000000:63:188:0021, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000272432016) для експлуатації та об�
слуговування магазину на бульв. Ярослава Га�
шека, 8, літ. «В» у Дніпровському районі м. Ки�
єва із земель комунальної власності територі�
альної громади міста Києва у зв’язку із набуттям
права власності на майно (свідоцтво про право
власності на нерухоме майно від 14.07.2014 ін�
дексний номер 24209127).

3. Громадянину Литвиненку Леоніду Васи�
льовичу:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

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

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від

27.07.2015 № 9506/0/12/19�15 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
17.02.2016 № 31�26�7777.2�206/35�16.

3.4. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.7. У місячний термін подати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для експлуатації 

та обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком 
на просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 695/1699 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне(

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про мірцеве самоврядування в Україні» та роз(
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцево�
сті) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для експлуатації та
обслуговування будівлі кафе з літнім майдан�
чиком на просп. Перемоги, 114/2 у Святошин�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва А�21826, заява ДЦ № 01025�194411�014
від 21.11.2015).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА», за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, в оренду на 10
років земельну ділянку площею 0,0277 га (ка�
дастровий номер 8000000000:75:174:0016, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000183502015) для екс�
плуатації та обслуговування будівлі кафе з літ�
нім майданчиком на просп. Перемоги, 114/2 у
Святошинському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва у зв’язку з переходом права влас�
ності на майно (договір купівлі�продажу від
13.05.2014 № 3006).

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до статті 96 Земельного кодексу
України.

3.2. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

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

3.6. 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 дого�
вору оренди земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕРСТРОЙ ГРУП» земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлових будинків 
з паркінгом та вбудовано(прибудованими адміністративними
приміщеннями і закладами громадського харчування на вул.

Електриків, 28 у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 690/1694 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас(
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз(
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ
ГРУП» для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлових будинків з паркінгом та вбу�
довано�прибудованими адміністративними при�
міщеннями і закладами громадського харчу�
вання на вул. Електриків, 28 у Подільському
районі м. Києва (категорія земель — землі жит�
лової та громадської забудови, справа Д�7704,
заява ДЦ № 01104�000226049�014 від 15.11.2016).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ ГРУП», за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в орен�
ду на 10 років земельні ділянки площею 0,6697
га (кадастровий номер 8000000000:85:319:0046,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ�8000248972016), пло�
щею 0,2868 га (кадастровий номер
8000000000:85:319:0047, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000248982016) та площею 4,1256 га (ка�
дастровий номер 8000000000:85:319:0054, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000248992016) для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лових будинків з паркінгом та вбудовано�при�
будованими адміністративними приміщення�
ми і закладами громадського харчування на вул.
Електриків, 28 у Подільському районі м. Києва
із земель комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва у зв’язку з переходом
права власності на майно (договір купівлі�про�
дажу від 05.11.2015 № 2223).

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ ГРУП»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. 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 дого�
вору оренди земельних ділянок.

3.3. Виконати вимоги, викладені у листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
14.07.2016 № 7469/0/12/19�16, Департаменту
культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 04.11.2016 № 060�8111 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
04.11.2016 № 33/82�16.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

3.7. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках
встановлених законодавством.

3.8. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному за�
конодавством України.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до Статуту Центру соціальної реабілітації 

дітей�інвалідів
Розпорядження № 1321 від 23 грудня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�
абілітацію інвалідів в Україні», Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей�інвалідів, за�
твердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року № 505, зареєстрова�
ного в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1511/24043, рішення Київської міської ради
від 09 березня 2006 року № 164/3255 «Про створення Центру соціальної реабілітації дітей�інвалідів», з ме�
тою приведення установчих документів Центру соціальної реабілітації дітей�інвалідів у відповідність з ви�
могами законодавства України:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Öåíòðó ñîö³àëüíî¿

ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19 æîâòíÿ 2006 ðîêó ¹ 1536 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ëþòîãî 2008 ðîêó ¹ 85),

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³í-

âàë³ä³â, çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó

Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³-

ä³â, çàòâåðäæåíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

19.10.2006 ð. ¹ 1536

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1321)

Статут 
Центру соціальної реабілітації дітей�інвалідів

(íîâà ðåäàêö³ÿ)

Êè¿â — 2016

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â (äàë³ — Öåíòð) — ðåàá³ë³òàö³éíà óñòàíîâà, ï³ä-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì ÿêî¿ º çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó ðå-

àá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, à òàêîæ ä³òåé â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ðèçèê îòðèìà-

òè ³íâàë³äí³ñòü, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîïåðåäæåííÿ (çàïîá³ãàííÿ), çìåíøåííÿ àáî ïîäîëàííÿ ô³çè÷-

íèõ, ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â, êîðèãóâàííÿ ïîðóøåíü ðîçâèòêó, íàâ÷àííÿ îñíîâíèì ñîö³àëüíèì òà ïî-

áóòîâèì íàâè÷êàì, ðîçâèòîê çä³áíîñòåé, ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ ¿õíüî¿ ³íòåãðàö³¿ ó ñóñï³ëü-

ñòâî. Öåíòð º íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ.

Öåíòð óòâîðåíî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 164/3255 «Ïðî ñòâî-

ðåííÿ Öåíòðó ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â» òà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 æîâòíÿ 2007 ðîêó ¹ 334/3168 «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ óñòàíîâè «Öåíòð

ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â» êîìóíàëüíó óñòàíîâó «Öåíòð ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿

ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â» ïåðåéìåíîâàíî ó «Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â».

1.2. Öåíòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Çàñíî-

âíèêîì òà âëàñíèêîì Öåíòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Öåíòð ïðîâàäèòü íåêîìåðö³éíó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü (áåç ìåòè îòðèìàííÿ ïðèáóòêó).

1.3. Öåíòð ðîçì³ùóºòüñÿ íà òåðèòîð³ÿõ ³ç ñïåö³àëüíî ïîáóäîâàíèìè àáî ïðèñòîñîâàíèìè ïðè-

ì³ùåííÿìè, ùî ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè áåçáàð’ºðí³é àðõ³òåêòóð³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì, ïðîòèïîæåæ-

íèì âèìîãàì, òåõí³ö³ áåçïåêè, ìàòè âñ³ âèäè êîìóíàëüíîãî áëàãîóñòðîþ.

1.4. Âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîòðåáóþòü ë³öåíçóâàííÿ, ïðîâàäèòü Öåíòð â³äïîâ³äíî äî âèìîã çà-

êîíîäàâñòâà.

1.5. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Öåíòð êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿

ïîë³òèêè Óêðà¿íè òà ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïî-

ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà öèì

Ñòàòóòîì.

1.6. Öåíòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â îð-

ãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè, øòàìï ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

1.7. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Öåíòðó: âóë. Îëåíè Òåë³ãè, 37-ã, ì. Êè¿â, 04086.

1.8. Öåíòð çàáåçïå÷óº òèì÷àñîâå ïåðåáóâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ÿê³ ìàþòü ìåäè÷í³ ïîêàçàííÿ ³

ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíèõ óìîâ äëÿ îäåðæàííÿ íèìè êîìïëåêñó ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â.

II. Çàâäàííÿ Öåíòðó

2.1. Öåíòð çàáåçïå÷óº:

1) ðåàë³çàö³þ ãîëîâíèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõè-

ùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³», «Ïðî ðåàá³ë³òàö³þ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³», «Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè», ùî-

äî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà ä³òåé-³íâàë³ä³â íà ðåàá³ë³òàö³þ ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøî¿ ³íòåãðàö³¿ â äèòÿ÷³

êîëåêòèâè äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë.

Ä³òè-³íâàë³äè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîñò³éíîãî ñòîðîííüîãî äîãëÿäó ³ íå ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó çàãàëü-

íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàáåçïå÷óþòüñÿ ïîñëóãàìè ³ç ñîö³àëüíîãî ³ ïåäàãîã³÷íîãî ïàò-

ðîíàòó âè¿çíîþ ðåàá³ë³òàö³éíîþ áðèãàäîþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ;

2) ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó, çàñâîºííÿ ä³òüìè-³íâàë³äàìè çíàíü, óì³íü ³ íàâè-

÷îê ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ¿õ äî çäîáóòòÿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ç ïîäàëüøèì çäîáóòòÿì ä³òüìè áàçîâî¿

òà ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè;

3) ï³äãîòîâêó áàòüê³â àáî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â ä³òåé-³íâàë³ä³â äî ïðîäîâæåííÿ (ó ðàç³ ïîòðå-

áè) çä³éñíåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ïîçà ìåæàìè Öåíòðó;

4) çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðåàá³ë³-

òàö³¿ äèòèíè-³íâàë³äà, ñêëàäåíîãî ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ (äà-

ë³ — ²ÏÐ), ç ìîæëèâèì çàëó÷åííÿì äî ó÷àñò³ â öüîìó ïðîöåñ³ áàòüê³â àáî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â

äèòèíè-³íâàë³äà;

5) âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè-³íâàë³äà òà ¿¿ ²ÏÐ;

6) ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â³äïîâ³äíî äî ¿õ ²ÏÐ, çîêðåìà

îâîëîä³ííÿ íèìè òðóäîâèìè íàâè÷êàìè, ó òîìó ÷èñë³ ó òðóäîâèõ ìàéñòåðíÿõ, âèçíà÷åííÿ ìîæ-

ëèâîñòåé ä³òåé-³íâàë³ä³â äî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ó â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, öåíòðàõ

ïðîôåñ³éíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â;

7) çä³éñíåííÿ ñï³âïðàö³ ç â³ò÷èçíÿíèìè òà çàêîðäîííèìè ðåàá³ë³òàö³éíèìè, îñâ³òí³ìè, ìåäè÷-

íèìè, íàóêîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ç ïèòàíü ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â òà

ä³òåé-³íâàë³ä³â.

2.2. Öåíòð ó ðàç³ ïîòðåáè çàáåçïå÷óº íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ òðàíñïîðòíèìè ïîñëóãàìè ä³òåé-

³íâàë³ä³â, ÿê³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü ó Öåíòð³ (äî ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ Öåíòðó òà (àáî) äî ì³ñöÿ

ïðîæèâàííÿ äèòèíè-³íâàë³äà).

²²². Ñòðóêòóðà Öåíòðó

3.1. Îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Öåíòðó º:

1) àäì³í³ñòðàö³ÿ;

2) â³ää³ëåííÿ ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ (àá³ë³òàö³¿);

3) â³ää³ëåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿;

4) â³ää³ëåííÿ ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿;

5) â³ää³ëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿;

6) â³ää³ëåííÿ ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿;

7) ìåòîäè÷íèé â³ää³ë;

8) â³ää³ë ãîñïîäàðñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ Öåíòðó;

9) ñëóæáà ñîö³àëüíîãî ïàòðîíàòó;

10) ñòàö³îíàðíå â³ää³ëåííÿ (íà 16 îñ³á);

11) â³ää³ëåííÿ ï³äòðèìêè òà íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè áàòüêàì àáî çàêîííèì ïðåäñòàâ-

íèêàì ä³òåé-³íâàë³ä³â.

3.2. Ó ðàç³ ïîòðåáè â Öåíòð³ ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ãðóïè «Ìàòåð³ òà äèòèíè» äëÿ ä³òåé-³íâàë³-

ä³â òà ä³òåé â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ðèçèê îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü òà ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè,

ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ðåàá³ë³òàö³éíèì ïðîöåñîì.

3.3. Ðîáîòà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïðî ö³ ï³ä-

ðîçä³ëè, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ äèðåêòîðîì Öåíòðó.

3.4. Ó Öåíòð³ ñòâîðþþòüñÿ ïðèéìàëüíà òà ðåàá³ë³òàö³éíà êîì³ñ³¿, ñêëàä òà ïîëîæåííÿ ÿêèõ çà-

òâåðäæóþòüñÿ äèðåêòîðîì Öåíòðó.

IV. Óìîâè çàðàõóâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â äî Öåíòðó

4.1. Íàïðàâëåííÿ òà çàðàõóâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, à òàêîæ ä³òåé â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ðè-

çèê îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü, äî Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó íàäàííÿ ³íâàë³äàì òà

ä³òÿì-³íâàë³äàì ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 31 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó ¹ 80 (ó ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 ãðóäíÿ 2013

ðîêó ¹ 921), òà íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 825 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ ôîðì äîêóìåíò³â äëÿ îòðèìàííÿ îñîáàìè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ä³òüìè â³êîì äî äâîõ ðî-

ê³â, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî îòðèìàííÿ ³íâàë³äíîñò³, ðåàá³ë³òàö³éíèõ (àá³ë³òàö³éíèõ)

ïîñëóã ó ðåàá³ë³òàö³éíèõ óñòàíîâàõ», çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 11 ñåðïíÿ

2016 ðîêó çà ¹ 1121/29251.

4.2. Äî Öåíòðó çàðàõîâóþòüñÿ ä³òè-³íâàë³äè â³êîì äî 18 ðîê³â òà ä³òè â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü

ðèçèê îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü.

Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæëèâå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïåðåáóâàííÿ äèòèíè-³íâàë³äà ï³ñëÿ äîñÿã-

íåííÿ íåþ 18 ðîê³â ç ìåòîþ çàâåðøåííÿ âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðåàá³ë³òàö³¿.

Ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïåðåáóâàííÿ ³íâàë³äà ïðèéìàºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ

Öåíòðó.

4.3. Äî Öåíòðó íå çàðàõîâóþòüñÿ ä³òè, ñòàí çäîðîâ’ÿ ÿêèõ óíåìîæëèâëþº ïðîâåäåííÿ ðåàá³ë³-

òàö³éíèõ çàõîä³â, ç òàêèìè ìåäè÷íèìè ïðîòèïîêàçàííÿìè:

ãîñòð³ ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ³çîëÿö³¿;

óñ³ çàõâîðþâàííÿ â ãîñòð³é ñòàä³¿ òà çàðàçí³é ôîðì³;

÷àñò³ ñóäîìí³ íàïàäè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè;

çàõâîðþâàííÿ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ òÿæêèìè ïîðóøåííÿìè ïîâåä³íêè, íåáåçïå÷íèìè äëÿ äè-

òèíè òà ¿¿ îòî÷åííÿ (çà óìîâè íåñóïðîâîäæåííÿ äèòèíè ¿¿ áàòüêàìè àáî çàêîííèìè ïðåäñòàâíè-

êàìè).

4.4. Òåðì³í êóðñó ðåàá³ë³òàö³¿ âèçíà÷àº ðåàá³ë³òàö³éíà êîì³ñ³ÿ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî

òåñòóâàííÿ äèòèíè-³íâàë³äà.

Öåíòð ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîâ³äîìëÿº áàòüê³â òà (àáî) çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà äèòèíè-³íâàë³-

äà ïðî çàê³í÷åííÿ êóðñó ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè-³íâàë³äà íå ï³çí³øå í³æ çà 7 êàëåíäàðíèõ äí³â äî éî-

ãî çàâåðøåííÿ.

4.5. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ çà äèòèíîþ-³íâàë³äîì çáåð³ãàºòüñÿ ì³ñöå â Öåí-

òð³ â ðàç³ ¿¿ õâîðîáè, êàðàíòèíó, õâîðîáè àáî â³äïóñòêè áàòüê³â òà (àáî) çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà,

à òàêîæ ó ë³òí³é ïåð³îä, àëå íå á³ëüøå í³æ 60 êàëåíäàðíèõ äí³â.

V. Ó÷àñíèêè ðåàá³ë³òàö³éíîãî ïðîöåñó â Öåíòð³

5.1. Ó÷àñíèêàìè ðåàá³ë³òàö³éíîãî ïðîöåñó º ä³òè-³íâàë³äè, ä³òè â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ðè-

çèê îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü, ¿õí³ áàòüêè àáî çàêîíí³ ïðåäñòàâíèêè, â÷èòåë³-ðåàá³ë³òîëîãè, â÷èòåë³-

ëîãîïåäè, àñèñòåíòè â÷èòåë³â-ðåàá³ë³òîëîã³â, ïðàêòè÷í³ ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ë³êàð³-ïå-

ä³àòðè, ë³êàð³-íåâðîëîãè äèòÿ÷³, ôàõ³âö³ ç ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ìóçè÷í³ êåð³âíèêè, â÷èòåë³ ³íôîð-

ìàòèêè òà îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè, ìåäè÷í³ ñåñòðè òà ³íø³ ôàõ³âö³, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ðå-

àá³ë³òàö³¿ (àá³ë³òàö³¿).

5.2. Ðåàá³ë³òàö³éí³ çàõîäè çä³éñíþþòüñÿ â òàêèõ ãðóïàõ:

ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ (àá³ë³òàö³¿) — äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â³êîì äî 7 ðîê³â;

ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ — äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â³êîì â³ä 7 äî 14 ðîê³â;

ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ — äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â³êîì â³ä 14 äî 18 ðîê³â.

VI. Îðãàí³çàö³ÿ ðåá³ë³òàö³éíîãî ïðîöåñó â Öåíòð³

6.1. Ðåàá³ë³òàö³éíèé ïðîöåñ ñïðÿìîâàíèé íà:

1) íàâ÷àííÿ äèòèíè-³íâàë³äà îñíîâíèì ñîö³àëüíèì íàâè÷êàì (îñîáèñòà ã³ã³ºíà, ñàìîîáñëóãî-

âóâàííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ òîùî), ïðèñòîñóâàííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ äî ïîòðåá äèòèíè-³í-

âàë³äà, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâå âëàøòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ïåäàãîã³÷íó êîðåêö³þ äëÿ äèòèíè-³í-

âàë³äà ç ìåòîþ âèðîáëåííÿ òà ï³äòðèìàííÿ íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ;
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2) îïàíóâàííÿ íàâè÷êàìè çàõèñòó âëàñíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ñàìîàíàë³çó òà îòðèìàííÿ íàâè-

÷îê ïîçèòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ñåáå òà îòî÷óþ÷èõ, íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñàìîñò³éíî-

ãî ïðîæèâàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ ç íåîáõ³äíîþ ï³äòðèìêîþ (ñîö³àëüíèé òà þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä, ìåäè÷-

íå ñïîñòåðåæåííÿ, ïîáóòîâ³ ïîñëóãè).

6.2. Íàäàííÿ ñâîº÷àñíî¿ òà åôåêòèâíî¿ êîðåêö³éíî¿, ñîö³àëüíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè äèòè-

í³-³íâàë³äó òà îðãàí³çàö³ÿ ðåàá³ë³òàö³éíîãî ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî îñîáëèâîñòåé ¿¿ ïñèõîô³çè÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

6.3. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ âàä ðîçâèòêó äèòèíè òà ¿¿ ïîòðåá ôàõ³âö³ Öåíòðó ïðîâîäÿòü ïåðâèííå îá-

ñòåæåííÿ äèòèíè-³íâàë³äà, ñï³ëêóâàííÿ ç áàòüêàìè òà (àáî) çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì äèòèíè-³í-

âàë³äà.

6.4. Äî ñòàö³îíàðó çàðàõîâóþòüñÿ ä³òè-³íâàë³äè, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóþòü ïîñò³éíî-

ãî ö³ëîäîáîâîãî äîãëÿäó.

6.5. Íà àìáóëàòîðíå ïåðåáóâàííÿ â Öåíòð³ çàðàõîâóþòüñÿ ä³òè-³íâàë³äè, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ

íå ïîòðåáóþòü ïîñò³éíîãî ö³ëîäîáîâîãî äîãëÿäó.

6.6. Ó Öåíòð³ âñòàíîâëþºòüñÿ òà çàòâåðäæóºòüñÿ ìåðåæà ãðóï, íàïîâíþâàí³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü

â³ä 8 äî 10 ä³òåé-³íâàë³ä³â.

Ó ðàç³ ïîòðåáè ä³òè-³íâàë³äè ìîæóòü îòðèìóâàòè ðåàá³ë³òàö³éí³ ïîñëóãè ïîçà ãðóïîþ çà îêðå-

ìèì ãðàô³êîì.

6.7. Òðèâàë³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ òà ãðóïîâèõ çàíÿòü âèçíà÷àºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ.

6.8. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³, óäîñêîíàëåííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â

Öåíòð àíàë³çóº òà óçàãàëüíþº äàí³ ïðî ä³òåé-³íâàë³ä³â, ÿê³ âèáóëè ç Öåíòðó, çàáåçïå÷óº çâ’ÿçîê ³ç

ñ³ì’ÿìè, ó ÿêèõ âèõîâóþòüñÿ ä³òè-³íâàë³äè — âèïóñêíèêè Öåíòðó.

6.9. ßêùî äèòèíà-³íâàë³ä íàâ÷àºòüñÿ ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ çà äåííîþ

ôîðìîþ òà ïîòðåáóº ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ¿¿ ²ÏÐ, âîíà ìîæå îòðèìóâàòè òàê³ ïî-

ñëóãè â Öåíòð³ çà îêðåìèì ãðàô³êîì ç óðàõóâàííÿì ðåêîìåíäàö³é ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîã³÷-

íî¿ êîíñóëüòàö³¿.

VII. Óïðàâë³ííÿ Öåíòðîì

7.1. Öåíòð î÷îëþº Äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè äèðåêòî-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.2. Äèðåêòîð Öåíòðó:

1) ïðåäñòàâëÿº Öåíòð â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ, ï³äïðèºìñòâàõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíî-

ñò³, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ìàéíîì ³ êîøòàìè Öåíòðó;

2) óêëàäàº äîãîâîðè;

3) ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäàº íàêàçè, çàòâåðäæóº ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â, ïðèéìàº

òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Öåíòðó, çàñòîñîâóº çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðí³ çàõîäè;

4) çä³éñíþº êîíòðîëü çà ðåàá³ë³òàö³éíèì ïðîöåñîì;

5) çàòâåðäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó;

6) çä³éñíþº çàõîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè, ñàí³-

òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ ³ ïîæåæíî¿ áåçïåêè òîùî;

7) â³äïîâ³äàº çà âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ ³ ïîäàí-

íÿ ¿¿ â óñòàíîâëåí³ ñòðîêè â³äïîâ³äíèì îðãàíàì;

VIII. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü

8.1. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Öåíòð çä³éñíþº â³äïîâ³äíî äî êîøòîðèñó, øòàòíîãî

ðîçïèñó, çàòâåðäæåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.2. Öåíòð ìàº ïðàâî:

1) ô³íàíñóâàòè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â çàõîäè, ùî ñïðèÿþòü ïîë³ïøåííþ ñîö³àëüíî-ïîáó-

òîâèõ óìîâ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â;

2) óêëàäàòè äîãîâîðè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî.

8.3. Ìàéíî Öåíòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Öåíòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæóâàòè

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

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

ëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.4. Öåíòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ô³-

íàíñîâà çâ³òí³ñòü íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.5. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Öåíòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óò-

ðèìàííÿ Öåíòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòà-

òóòîì.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â (ó÷àñ-

íèê³â), ïðàö³âíèê³â Öåíòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó), ÷ëå-

í³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

IX. Ïðèïèíåííÿ Öåíòðó

9.1. Öåíòð ïðèïèíÿºòüñÿ ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïîä³ëó, ïðèºäíàííÿ àáî ïåðåòâîðåííÿ) àáî

ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

9.2. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ

òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó éîãî àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãàí³çàö³¿ â³ä-

ïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 1324 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності». Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

51 äîçâ³ë.

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

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1324

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 06229"04"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, пл.
Московська перехрестя з бульв.
Дружби народів

2. 02575"03"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, пл.
Московська (в'їзд до Автовокзалу
з просп. Валерія Лобановського)

3. 05694"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Шевченківський район, вул.
В’ячеслава Чорновола (навпроти
буд. № 8, зелена зона)

4 02882"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Борщагівська (виїзд на
Повітрофлотський шляхопровід)

5 0171 1"03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 18/2, вихід з
підземного переходу на Майдані
Незалежності

6 02594"03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 23 (на газоні)

7 02897"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Лагерна, перехрестя з вул.
Дегтярівською (зелена зона)

8 02292"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська, розв'язка з
вул. Кіквідзе (лівий)

9 02109"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Васильківська, на розі з просп.
Академіка Глушкова

10 02741"04"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (просп. 40"річчя
Жовтня), 59 (непарний бік), біля
паркану лікарні

11 01442"03 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 60

12 02562"03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 29 (на газоні)

13 02617"03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 19 (на газоні)

14 09196"05"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, на розі з вул.
Софії Ковалевської (біля
автостанції "Південна")

15 08127"05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 24

16 05330"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе км 25+450 м

17 05556"04"П"З ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, пл.
Інтернаціональна

18 04601"04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, пл.
Московська (біля електроопори
№ 62, на газоні)

19 10883"05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська (№ 2,
розподільна смуга)

20 10886"05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська (№ 5,
розподільна смуга)

21 10885"05"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська (№ 9,
розподільна смуга)
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Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 1326 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності». Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

44 äîçâîëè.

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 01871"03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 19/21

2 01874"03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 26/26

3 13483"06"П"1 ТОВ "БігБорд" Банер, панно на
захисній будівельній
сітці

2 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 50/23

4 09117"05"П"1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Толстого Льва, 59/59"а

5 12784"06"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська перехрестя з
вул. Кіквідзе (№ 2)

6 23045"08"П"1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

320 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40"річчя Жовтня),
15

7 29223"11"П"1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

337,5 Дарницький район, вул. Гмирі
Бориса, 1/2

8 11841"06"П"1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

300 Дарницький район, вул. Гмирі
Бориса, 1"б/6

9 27252"11 ТОВ "ФІНАНСОВІ
ІНІЦІАТИВИ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

110,97 Дніпровський район, вул. Окіпної
Раїси, 8"а

10 27251"11 ТОВ "ФІНАНСОВІ
ІНІЦІАТИВИ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

60 Дніпровський район, вул. Окіпної
Раїси, 8"а

1 1 27522"1 1 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Івашкевича Ярослава, 3 на розі з
вул. Макіївською

12 29221"1 1"П"1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

400 Оболонський район, вул. Попова,
17

ІЗ 27817"11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інвестиційно"
консалтингова
компанія "Ін"Вест"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

123,36 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

14 27818"11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інвестиційно"
консалтингова
компанія "Ін"Вест"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

218,54 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

15 27746"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв. Дружби
народів, З"б

16 07714"05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Печерський район, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 141

17 04273"04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 9

18 27229"11 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно"Хрещатицька, 17

19 27748"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно"Хрещатицька, 29

20 27524"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Академіка Туполєва, 21

21 25680"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський біля буд. 22

22 25576"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, Велика
Кільцева дорога поворот на
аеропорт Жуляни у напрямку вул.
Шевченка

23 14932"07 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Гарматна, 6

24 27767"11 Фізична особа
підприємець Болотов
Ярослав Леонідович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

19,205 Солом'янський район, вул.
Кудряшова, 18"а, літ. А

25 25675"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя Липківського
(Урицького), 11

26 25677"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя Липківського
(Урицького), 32

27 25577"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Петрозаводська біля будинку
14/18 на вул. Митрополита Василя
Липківського (Урицького)

28 25676"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, вул.
Протасів яр 220 м від буд. № 48 у
напрямку вул. Солом'янської

22 10868"05"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська (№ 13,
розподільна смуга)

23 06673"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Данила Щербаківського, 72/7

24 12268"06"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 198/22

25 10869"05"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська (№ 19,
розподільна смуга)

26 12071"06 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Стеценка /вул. Саратовська

27 08052"05 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул. Артема),
14"а (сквер)

28 09867"05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного /
Столичне шосе

29 10879"05"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська (№ 11,
розподільна смуга)

30 11376"05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного /вул.
Фестивальна

31 13719"06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Дарницький район, Дарницьке
шосе, виїзд на вул. Привокзальну

32 13112"06"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога перетин вул.
Композитора Лятошинського та
вул. Василя Касіяна

33 04072"04"ЗМ"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе, 93

34 22528"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги / вул. В'ячеслава
Чорновола

35 22529"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть
окремо(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 44"а

36 22532"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 34

37 21064"08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська, навпроти
металобази, через дорогу в
напрямку Південного мосту

38 23677"08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
"Правди" / вул. Маршала Гречка
(розподільний трикутник)

39 23673"08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, бульв.
Верховної Ради, 34

40 22507"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул. Артема),
84

41 21048"08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Голосіївський, (просп.40"річчя
Жовтня), 112, навпроти

42 22502"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, станція
метро "Видубичі" естакада, перед
з'їздом на Наддніпрянське шосе,
праворуч

43 22501"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, станція
метро "Видубичі" естакада,
навпроти фабрики "Скіф", в
сторону лівого берега

44 22533"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Шевченківський район, просп.
Перемоги, на розі з вул.
В'ячеслава Чорновола

45. 22527"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 20

46. 22498"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, ст. метро
"Видубичі" естакада, з'їзд
праворуч на Наддніпрянське шосе

47. 22536"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 54"а

48. 10882"05"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно"Слобідська № 1,
(розподільча смуга)

49. 01690"03 ГОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 9 на розі з
Повітрофлотським проспектом

50. 02543"03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпоетер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, нл.
Голосіївська 60 м від перехрестя з
вул. Голосіївською (на зеленій
зоні)

51. 23667"08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Рокоссовського Маршала
розподілювач навпроти буд.№7

Керівник апарату В. Бондаренко

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1326

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується
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29 25678"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Протасів яр, навпроти будинку 
№ 5

30 25689" 10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 57

31 25688"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 9/1

32 25687"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги між буд. 70 та 74,
навпроти

33 25682" 10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, навпроти буд. 68/1

34 25684"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 34, навпроти

35 25683"10"П"1 ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 38, навпроти

36 00947"03 ТОВ "Луверс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

240 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 60

37 27525"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Борщагівська, навпроти буд. 8

38 27584"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 35/9 навпроти біля
мосту

39 05847"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 16

40 27526"1 1 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Жилянська, навпроти з'їзду з
просп. Повітрофлотського

41 27744"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Жилянська, 85

42 27741"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема), 75

43 02167"03"П"1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕТ ГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,4256 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 19

44 06689"04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО"
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО"
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR"V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 27 (на зеленій зоні)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про будівництво мережі архітектурно�декоративного 
підсвічування дерев на Броварському проспекті від мосту Метро

через річку Дніпро до станції Київського метрополітену 
«Лівобережна» у Дніпровському районі міста Києва

Розпорядження № 1334 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сприятливих умов перебування та
життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ àðõ³òåêòóð-

íî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ íà Áðî-

âàðñüêîìó ïðîñïåêò³ â³ä ìîñòó Ìåòðî ÷åðåç ð³÷-

êó Äí³ïðî äî ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó

«Ë³âîáåðåæíà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà

«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåê-

òóðíî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ íà

Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³ â³ä ìîñòó Ìåòðî ÷å-

ðåç ð³÷êó Äí³ïðî äî ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðî-

ïîë³òåíó «Ë³âîáåðåæíà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåê-

òóðíî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ íà

Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³ â³ä ìîñòó Ìåòðî ÷å-

ðåç ð³÷êó Äí³ïðî äî ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðî-

ïîë³òåíó «Ë³âîáåðåæíà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàí-

íÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò

òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿

îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç

ïðîåêòóâàííÿ ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâ-

íîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ íà Áðîâàðñüêîìó ïðîñ-

ïåêò³ â³ä ìîñòó Ìåòðî ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî äî

ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó «Ë³âîáåðåæ-

íà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó 2016

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíè-

ê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåêò³â ïðîãðàì åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до складів комісій 
з припинення комунальних підприємств

Розпорядження № 1335 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради

від 04 березня 2015 року № 194/1059 «Про діяльність комунального підприємства «Центр ідентифікації тва�
рин» та комунального підприємства «Притулок для тварин», рішення Київської міської ради від 25 грудня
2012 року № 678/8962 «Про припинення комунального підприємства «Шевченківська районна клініка вете�
ринарної медицини» Шевченківської районної у м. Києві ради», у зв’язку з кадровими змінами:

1. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåí-

íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðèòóëîê äëÿ òâà-

ðèí» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàð-

íî¿ ìåäèöèíè», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê³ì ðà-

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

â³ä 04 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 529 (ó ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îþ îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 939), âèêëàâøè

éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñëè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåí-

íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ³äåíòè-

ô³êàö³¿ òâàðèí» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàð-

íÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè», çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ï³ä 04 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 529, âè-

êëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåí-

íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Øåâ÷åíê³âñüêà

ðàéîííà êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» Øåâ-

÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè øëÿõîì

ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 

«Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäè-

öèíè», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12

æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1024, âèêëàâøè éîãî â ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

04.06.2015 ð. ¹ 529

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1335)

Скдад 
комісії з припинення комунального підприємства «Притулок для тварин»

шляхом приєднання до комунального підприємства «Київська міська
лікарня ветеринарної медицини»

ÁÀË²ÖÅÐ Ïîë³íà Îëåêñàíäð³âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî  ï³äïðèºìñòâà

"Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè", ãîëîâà

êîì³ñ³¿

ËÎÌÀÊÎ Âàäèì Ïåòðîâè÷ íà÷àëüíèê ñëóæáè îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ  êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà "Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí" çàñòóïíèê ãîëîâè

êîì³ñ³¿

ÕÎÌÅÍÊÎ Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

"Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí", ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

04.06.2015 ð. ¹ 529

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1335)

Склад 
комісії з припинення комунального підприємства на «Центр ідентифікації

тварин» шляхом приєднання до комунального підприємства «Київська
міська лікарня ветеринарної медицини»

Ñ²Á²ËªÂÀ Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ ðîáîòè

Óïðàâë³ííÿ áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà âåòåðèíàð³¿

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â ì. Êèºâ³,

ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÁÀË²ÖÅÐ Ïîë³íà Îëåêñàíäð³âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî  ï³äïðèºìñòâà

"Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè", çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿

ËÎÌÀÊÎ Âàäèì Ïåòðîâè÷ íà÷àëüíèê ñëóæáè îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ  êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà "Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí"  ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12.10.2015 ð. ¹ 1024

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1335)
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Про реконструкцію частини будинку під соціальний гуртожиток
та дитячий будинок сімейного типу на бульварі Ярослава 

Гашека, 4 у Дніпровському районі міста Києва
Розпорядження № 1336 від 26 грудня 2016 року

Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення відкриття у Дніпровському районі міста 
Києва соціального гуртожитку та дитячого будинку сімейного типу для проживання в них дітей�сиріт та ді�
тей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, в межах повноважень органу місцевого
самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÷àñòèíè áóäèíêó ï³ä ñîö³àëü-

íèé ãóðòîæèòîê òà äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî

òèïó íà áóëüâàð³ ßðîñëàâà Ãàøåêà, 4 ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíê³³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, Äí³ïðîâñüêó

ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

3. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áó-

ä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî â Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó ðî-

á³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÷àñòèíè áóäèíêó ï³ä ñîö³àëü-

íèé ãóðòîæèòîê òà äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî

òèíó íà áóëüâàð³ ßðîñëàâà Ãàøåêà, 4 ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåä-

áà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³-

çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòà-

íîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çàðàõîâàíî äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òîíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03 грудня 2014 року № 1415 «Про утворення
робочої групи з розвитку Труханового острова»

Розпорядження № 1339 від 26 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про місцеві державні адмініс�

трації», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 11 лютого 2016 року № 70  «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та ін�
ших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)», з метою опрацювання питання розширення зон активного відпочинку у місті Києві, відновлення і
розвитку рекреаційної та спортивної інфраструктури на Трухановому острові:

1. Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 ãðóäíÿ

2014 ðîêó ¹1415 «Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðó-

ïè ç ðîçâèòêó Òðóõàíîâîãî îñòðîâà»:

1.1. Çàãîëîâîê âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ðîç-

âèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà».

1.2. Ïóíêò 2 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

«2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó

ç ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðî-

âà, ùî äîäàºòüñÿ».

1.3. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ íîâèì ïóíê-

òîì 4:

«4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³é-

ñíþâàòè îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³-

àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî-

÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíî-

âîãî îñòðîâà».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 4 ââàæàòè ïóíêòîì 5.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè

ç ðîçâèòêó Òðóõàíîâîãî îñòðîâà, çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹1415,

âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàñòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про будівництво виїзду з вул. Вифлеємської 
на просп. Соборності в Дніпровському районі м. Києва

Розпорядження № 1337 від 26 грудня 2016 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону

України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», статей 30, 34 Закону Укра�
їни «Про регулювання містобудівної діяльності», протоколу від 20 жовтня 2016 року № 59, з метою збільшен�
ня пропускної спроможності, покращення умов організації інженерно�транспортної інфраструктури в Дніп�
ровському районі м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ïðîòÿãîì 2016-2025 ðîê³â áó-

ä³âíèöòâî âè¿çäó ç âóë. Âèôëåºìñüêî¿ íà ïðîñï.

Ñîáîðíîñò³ â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè¿â-

àâòîäîð» çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³â-

íèöòâà âè¿çäó ç âóë. Âèôëåºìñüêî¿ íà ïðîñï.

Ñîáîðíîñò³ â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç ïðîåêòîì, ðîç-

ðîáëåíèì òà ïîãîäæåíèì ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.4. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³

Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äå-

ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³çà-

ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷àòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âèçíà÷àòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà.

4. Âðàõîâóþ÷è ïðîòîêîë çàñ³äàíü ïîñò³éíî

ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñ-

òîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-

ö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íå-

æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 59

Склад 
комісії з припинення комунального підприємства «Шевченківська районна
клініка ветеринарної медицини» Шевченківської районної у м. Києві ради

шляхом приєднання до комунального підприємства «Київська міська
лікарня ветеринарної медицини»

ÌÀÊÀÐ²ÍÀ ²ííà Ìèêîëà¿âíà äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ë³êàðíÿ  âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè", ãîëîâà êîì³ñ³¿
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Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âçÿòè äî â³äî-

ìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà âè¿ç-

äó ç âóë. Âèôëåºìñüêî¿ íà ïðîñï. Ñîáîðíîñò³ â

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóäå âèêîíóâà-

òèñü çà ðàõóíîê êîøò³â, çàëó÷åíèõ ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ¹ 416 «Ïðî áóä³â-

íèöòâî â’¿çäó ç âóë. Øë³õòåðà íà ïðîñïåêò Âîç-

ç’ºäíàííÿ».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко
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ПОЛОЖЕННЯ 
про робочу групу з питань розвитку території Труханового острова

1. Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ðîçâèòêó Òðóõàíîâîãî îñòðîâà (äàë³ — ðîáî÷à ãðóïà) º ïîñò³éíî ä³-

þ÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ÿêèé óòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ àíàë³çó ³ñíóþ÷î¿ ñèòóàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòî-

ð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà.

2. Ðîáî÷à ãðóïà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

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

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

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

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

ëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðîáî÷î¿ ãðóïè º:

çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñò³ òåðèòîð³àëüíèõ

ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ç ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

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

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïèòàííÿõ ðîç-

âèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çìó òà ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîç-

âèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè ç ïèòàíü

ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

âèêîíàííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

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

1) ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó ñïðàâ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâî-

ãî îñòðîâà;

2) âèâ÷àº ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñ-

òðîâà;

3) ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã ñòàíó âèêîíàííÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçâèòêîì òå-

ðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

4) áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ (îïðàöþâàíí³) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

5) ïîäàº êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ðîáîòè ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿.

5. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ïðàâî;

1) îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³

òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
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äóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà

¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ

íà íå¿ çàâäàíü;

2) çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ â ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òå-

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

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õí³ìè êåð³âíèêàìè), à

òàêîæ ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ), äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà;

3) îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, íàðàä òà ³íøèõ çàõîä³â.

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

ìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè íåçà-

ëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³.

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

ãðóïè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü âõîäèòè òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè),

ãðîìàäñüêîñò³, à òàêîæ ³íø³ îñîáè (çà çãîäîþ).

8. Ðîáî÷ó ãðóïó î÷îëþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

9. Ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ðîáî÷î¿ ãðóïè, âèçíà÷àº ïî-

ðÿäîê ¿¿ ðîáîòè, ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº ðîáî÷ó ãðóïó ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåð-

æàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çà-

ö³ÿìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè ó ðàç³ éîãî â³ä-

ñóòíîñò³.

10. Ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè:

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

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè (çîêðåìà âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâêó

ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî ¿¿ çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü ðîáî÷î¿ ãðóïè, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº ãîëîâó ðîáî-

÷î¿ ãðóïè òà ³íøèõ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè ç öèõ ïèòàíü;

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

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

ïîòðåáè, à çà éîãî â³äñóòíîñò³ — çàñòóïíèêîì ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè.

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

íà éîãî ÷ëåí³â.

12. Íà çàñ³äàííÿõ ðîáî÷à ãðóïà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü

äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

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

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

íèì º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

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

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì ðîáî÷î¿ ãðóïè, çà³íòåðåñîâàíèì îðãàíàì,

ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

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

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

13. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ øëÿõîì âèäàííÿ â óñòà-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

14. Ðîáî÷à ãðóïà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ó ðîáîò³ áëàíê ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

Керівник апарату В. Бондаренко

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.12.2016 ð. ¹ 1339

Склад
робочої групи з питань розвитку території Труханового острова

Ñïàñèáêî Îëåêñàíäð Âàëåð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Êàëåíñüêèé Îëåêñ³é ²ãîðîâè÷ êåð³âíèê ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè "Òðóõàí³â îñòð³â", çàñòóïíèê

ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè (çà çãîäîþ)

Ï³âíºâ Äåíèñ Ñåðã³éîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

"Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà", ñåêðåòàð

ðîáî÷î¿ ãðóïè

Õàð÷åíêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ (çà çãîäîþ)

Îíîôð³é÷óê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Ô³ùóê Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Ïîë³ùóê Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Êðèâîðó÷êî Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ äåïóòàò  Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,

ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â (çà çãîäîþ)

Êîëÿäåíêî Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Âàùåíêî Îëåíà Þð³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êàðïåíêî Âàäèì Â³êòîðîâè÷ ãîëîâà âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè ãðîìàäñüêèõ

îðãàí³çàö³é "Êîíôåäåðàö³ÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

Óêðà¿íè" (çà çãîäîþ)

Òð³ñêà÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Óêðà¿íñüêà ñï³ëêà ³íâàë³ä³â

ÀÒÎ" (çà çãîäîþ)

Ïðîäàí Àíòîí Ñåðã³éîâè÷ äèðåêòîð ÄÞÑØ ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ "Áóðåâ³ñíèê"

(çà çãîäîþ)

Äðèæêî Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Øëÿõîâî-

åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ

àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó"

ì³ñòà Êèºâà

Ï³êàëîâ Äåíèñ Îëåêñàíäðîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü

âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà "Ïëåñî"

Êîâøóí ªâãåí Ìèêîëàéîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ

íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Ìàêñèìåíêî ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ï³äãîòîâêè ³íâåñòèö³éíèõ

êîíêóðñ³â (ïðîåêò³â) êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî"

Íàêîíå÷íèé Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä"

Ìàëþò³íà ²ðèíà ªâãåí³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ªâòóõ Îëåã Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

"Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ

ïðåäñòàâíèöòâ" (çà çãîäîþ)

Ì³õíþê ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè "Âñåóêðà¿íñüêå ãðîìàäñüêå

îá'ºäíàííÿ ðîäèí çàãèáëèõ òà áåçâ³ñòè çíèêëèõ, ó÷àñíèê³â

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, âåòåðàí³â â³éíè òà àêòèâ³ñò³â

âîëîíòåðñüêîãî ðóõó "Êðèëà 8 ñîòí³" (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко

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 № 1342 від 26 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¿)

26.12.2016 ð. ¹ 1342

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозвола Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 32024"12 ТОВ "БігБорд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

685,732 Дніпровський район, о. Труханів

2 33554"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,84 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 3

3 33553"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 3

4 53097"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У
АПРОМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

30 Дарницький район, Харківське
шосе, 201"203 корпус "2, літ. "Ф"

5 32734"13 ФО"П Липова Уляна
Петрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,75 Подільський район, вул. Верхній
Вал, 46

Керівник апарату В. Бондаренко
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1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿ-

ãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, øëÿõîì çìåíøåííÿ

âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³-

êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî áþ-

äæåòó 6516800 «²íø³ çàõîäè ó ñôåð³ àâòîìîá³ëü-

íîãî òðàíñïîðòó» (ÊÒÊÂÊ 170103) äëÿ ÊÏ «Êè-

¿âïàñòðàíñ» ó ñóì³ 20 650 933,05 ãðí òà çá³ëü-

øåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿

êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöå-

âîãî áþäæåòó 6516640 «²íø³ çàõîäè ó ñôåð³ åëåê-

òðîòðàíñïîðòó» (ÊÒÊÂÊ 170603) äëÿ ÊÏ «Êè¿â-

ñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ó ñóì³ 20 650 933,05 ãðí, ùî

äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

áåçïå÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïî-

ä³ëó âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-

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

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) на 2016 рік

Розпорядження № 1344 від 26 грудня 2016 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011

року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік», з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів:

Про внесення змін до адресного переліку об’єктів для виконання
робіт із реконструкції та модернізації ліфтів у житлових 

будинках м. Києва в 2016 році
Розпорядження № 1360 від 28 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово�комунальні по�
слуги», рішень Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»,
від 22 грудня 2015 року № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік», По�
рядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капіталь�
них вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 15 січ�
ня 2016 року № 14), та враховуючи лист КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбуд�
реконструкція» від 10.11.2016 № 247/6�1208 та з метою уточнення адрес і забезпечення утримання житлово�
го фонду в місті Києві в належному технічному стані:

Óíåñòè äî àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ òà ìîäåðí³çàö³¿ ë³ô-

ò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì. Êèºâà â 2016 ðîö³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó

¹ 394 â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15.09.2016 ¹ 840, òàê³ çì³íè:

1. Ï³äðîçä³ë «Íîâ³ îá’ºêòè 2016 ðîêó» ï³äðîçä³ëó «Îáîëîíñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ

«12» òàêîãî çì³ñòó:

«

»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì:

ó ãðàô³ 5 ïîçèö³¿ «Âñüîãî íîâèõ îá’ºêò³â» öèôðó «16» çàì³íèòè öèôðîþ «17»;

ó ãðàô³ 5 ïîçèö³¿ «Ðàçîì ïî ðàéîíó» öèôðó «19» çàì³íèòè öèôðîþ «20»; 

ó ãðàô³ 5 ïîçèö³¿ «Ðàçîì ïî ì³ñòó íîâèõ îá’ºêò³â» öèôðó «115» çàì³íèòè öèôðîþ «116»;

ó ãðàô³ 5 ïîçèö³¿ «ÐÀÇÎÌ ÏÎ Ì²ÑÒÓ» öèôðó «175» çàì³íèòè öèôðîþ «176».

2. Ó ï³äðîçä³ë³ «Ïåðåõ³äí³ îá’ºêòè 2015 ðîêó» ðîçä³ëó «Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí» ó ãðàô³ «4» ïîçè-

ö³¿ «5» ñëîâî òà öèôðó «ï³ä’¿çä 1» çàì³íèòè ñëîâîì òà öèôðîþ «ï³ä’¿çä Ç»

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.12.2016 ð. ¹ 1344

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на 2016 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального

обсягу бюджетних призначень
ãðí

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà Äèòÿ÷îþ êë³í³÷íîþ

ë³êàðíåþ ¹ 3 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç Äèòÿ÷îþ êë³í³÷-

íîþ ë³êàðíåþ ¹ 3 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè

ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà íàäàòè äî Äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³þ àê-

òà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ  ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â

Голова В. Кличко

Про закріплення 
майна комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 1364 від 28 грудня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра�
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра�
структури», враховуючи звернення управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адмі�
ністрації від 04 березня 2016 року № 476/31, Дитячої клінічної лікарні № 3 Солом’янського району м. Києва від
16 лютого 2016 року № 02/15� 64, Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 20 квітня
2016 року № 108�6094, з метою забезпечення ефективного використання майна комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації.

№ Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

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

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 6516800 170103 Інші заходи у сфері
автомобільного транспорту для
КП "Київпастранс"

3210 20650933,05

2 6516640 170603 Інші заходи у сфері
електротранспорту для КП
"Київський метрополітен"

3210 20650933,05

12 вул. Мате Залки (Олександра Архипенка), 5"а 1 0

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.12.2016 ð. ¹ 1364

Майно комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, яке закріплюється 

на праві оперативного управління за Дитячою клінічною лікарнею № 3 
Солом’янського району м. Києва

№
п/п

Найменування матеріальних
цінностей

Інвентарний
номер

Кіль"
кість

Дата
введення в
експлуатацію

Первісна
вартість
грн.

Знос, грн Залишкова
вартість,
грн

1 Установка стоматологічна "Сhirana
Меdісаl"

10470001 1 03.2010 96320,00 52977,01 43342,99

2 Стерилізатор сухожаровий 10470002 1 03.2010 1800,00 990,00 810,00

3 Бокс ультрафіолетовий 1133001 1 03.2010 950,00 950,00 0,00

4 Стіл інструментальний 1137041 1 03.2010 800,00 800,00 0,00

5 Стільці стоматологічні 1134007 2 03.2010 500,00 500,00 0,00

Всього 6 100370,00 56217,01 44152,99

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ çîâí³øíüî-

ãî îñâ³òëåííÿ ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ çîâí³øíüî-

ãî îñâ³òëåííÿ ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç

ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà

ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ïàðêó Äðóæáè

íàðîä³â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà áó-

äå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà

íàñòóïí³ ðîêè.

6. 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 будівництво 
мережі зовнішнього освітлення 

парку Дружби народів у Деснянському районі 
міста Києва

Розпорядження № 1365 від 28 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сприятливих умов перебування та
життєдіяльності у місті Києві:
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Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві гідно статистичних даних станом на 01 грудня 2016 року

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.12.2016 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ ìàéæå

78,5 ìëí ãðí, ùî íà 8,4% àáî íà 7,2 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà

4,7% àáî íà 3,5 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2016 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 78,1% àáî 61,3 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà;

12,9% àáî 10,1 ìëí ãðí - íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà,

ðåøòà 9,0% (ìàéæå 7,1 ìëí ãðí) - íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ

ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî

âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ñòàíîì íà 01.12.2016 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè

íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 50,1 ìëí ãðí àáî ìàéæå 63,8% â³ä çàãàëüíî¿

ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî

ñêëàäó ÄÊ "Óêðîáîðîíïðîì" - 26,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² "Êâàíò" - 9,5 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â

- 5,6 ìëí ãðí; ÄÏ "Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ" - 3,5 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² "Áóðàí" -

3,4 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ "Áóðåâ³ñíèê" - 2,5 ìëí ãðí; ÄÏ "ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ" - 2,0 ìëí ãðí òîùî);

çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíáóäó - 9,7 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² "Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò" -

4,8 ìëí ãðí; ÄÏ "Êè¿âä³ïðîòðàíñ" - 3,6 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà

ïðîåêòíèé ³íñòèòóò "ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ" - 0,8 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè

òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè - 4,8 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ "ÓêðÄÀÃÏ" - 2,2 ìëí ãðí; ÄÏ "Óêðà¿íñüêà

äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â" - 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ "Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà

ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ" - 0,9 ìëí ãðí; ÄÏ "Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé

³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³" - 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â

Óêðà¿íè - 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ "Äåðæåêî³íâåñò"- 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³

òîðã³âë³ Óêðà¿íè - 1,8 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ "Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò

àâòîìàòèêè"- 1,2 ìëí ãðí, ÄÏ "²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³" - 0,5 ìëí ãðí òîùî);

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè - 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ "Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â"

- 1,2 ìëí ãðí. òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà - öå áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â

÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³

ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). 

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã

çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÏÀÒ "Áàíê Ïåòðîêîììåðö- Óêðà¿íà" - 4,1 ìëí ãðí; ÒÎÂ "ÃÐÓÏ ÄÔ

²íòåðíåøíë Þêðåéí" - 3,7 ìëí ãðí; ÏÀÒ "Êè¿âñüêèé çàâîä áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â "Ðîñèíêà" - 3,5

ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ "Ìàðñ" - 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ "Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿" - 2,4 ìëí ãðí;

ÏÀÒ "Êîìåðö³éíèé áàíê "Ñîþç" -1,9 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó- áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â

ó çâ'ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå çìåíøåííÿ

îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç

çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ

òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ

â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ

âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ïîâ'ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà

ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà

çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà

çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ

øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ

çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ãðóäíÿ 2016 ðîêó ïðîâåäåíî 142 çàñ³äàííÿ òàêèõ êîì³ñ³é (ó ò. ÷. ó ãðóäí³ - 12

çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 735 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ- áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü-ãðóäåíü 2016

ðîêó ïðîâåäåíî 138 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 109 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 90 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå

ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò.41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà, òàêîæ çà ðåçóëüòàòàìè

ïîâòîðíèõ ïåðåâ³ðîê ñêëàäåíî 31 ïðîòîêîë òà âíåñåíî 31 ïîñòàíîâó çà ñò. 188-6 ÊÓïÀÏ, ìàòåð³àëè

53 ïåðåâ³ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñò. 175 òà 172 Êðèì³íàëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè, âíåñåíî 109 ïîäàíü ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ

ïîñàäîâèõ îñ³á.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2016 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè

îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.12.2016 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 3,8

ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà æîâòåíü 2016 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ - ãðóäíÿ 2016 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè-

áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 67,3 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ

ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств�боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.12.2016

№
п/п

Найменування
підприємства, установи,

організації та
підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016

1 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВО" ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ "КВАНТ"
ДК"Укроборонпром"

13,3 13,6 14,2 11,8 10,9 11,3 8,9 10,1 10,5 10,4 11,7 9,5

2 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО"
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ГІДРОПРИЛАДІВ"
ДК"Укроборонпром"

4,1 4,3 4,6 4,7 5,0 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,8 5,6

3 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬ"
ПРОЕКТ" Мінрегіонбуд

4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ПЕТРОКОММЕРЦ"
УКРАЇНА"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,3 3,6 3,8 3,8 3,8 4,1

5 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ
ЮКРЕЙН"

0,0 7,9 16,6 13,5 13,8 10,6 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7

6 ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО"
ВИШУКУВАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО
БУДІВНИЦТВА
"КИЇВДІПОТРАНС"

1,2 1,4 1,1 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,6 3,4 3,5 3,6

7 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ "РОСИНКА"

2,6 3,5

8 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКА
АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
ДК"Укроборонпром"

2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,3 3,5

9 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АВІАКОМПАНІЯ 
"МАРС РК"

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

10 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВО" ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ "БУРАН"
ДК"Укроборонпром"

3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,4
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè (ïîãîäèííî)
íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà:

* Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.Îäåðæóâà÷:
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ð/ð ¹ 31555202377966 â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà, ÌÔÎ:
820019, ªÄÐÏÎÓ: 37448113

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè -2 ðîêè 364 äí³.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Óìîâè êîíêóðñó: 
•  âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
•  îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
•  äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó,ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè;
•  â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,

âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó
áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

•  âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
•  êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;
•  êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåíü ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê», çà âèñòàâëåíèìè

íåþ ðàõóíêàìè;
•  ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
•  äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ;
•  óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
•  ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
•  âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
•  ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
•  àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñÿ ï³äïèñàòè äîãîâ³ð

îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ïîâåðòàº ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â àâàíñîâó îðåíäíó
ïëàòó âñ³ì ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

•  ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàòíèêà.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³: 
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè: 
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê 30 äí³â

äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó - áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà - ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà

ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 1 ëþòîãî 2017 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ó àêòîâ³é çàë³.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³
ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,ïëîùà,áàëàíñîóòðèìóâà÷).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 8 ëþòîãî 2017 ðîêó. Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì.
Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí. - ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Îòðèìàòè
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068,ì.Êè¿â, âóë.Î.Êîøèöÿ,11, êàá.420,430 (ïí.- ÷ò. ç 09.00 äî 18.00,ïò. ç 09.00 äî 16.45.
Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 564-98-42, 564-92-01.
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Ãðàô³ê ïîãîäèííî¿

îðåíäè

1

ïðîñï.

Ãðèãîðåíêà,

21-Á

Øêîëà ²-²²²

ñòóïåí³â 

¹ 309

1 ïîâåðõ,

86,60

ðîçì³ùåííÿ

ô³çêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,

ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî

ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü

ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

516,69 1033,38

ÏÍ. 18.00-21.00 

ÂÒ. 18.00-21.00 

ÑÐ. 18.00-21.00 

×Ò. 18.00-21.00 

ÏÒ. 18.00-21.00

2
âóë. Êíÿæèé

Çàòîí, 17-Â

Øêîëà ²-²²²

ñòóïåí³â 

¹ 62

1 ïîâåðõ,

75,00

ðîçì³ùåííÿ

ô³çêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,

ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî

ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü

ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

86,61 173,22

ÏÍ. 19.00-20.00 

ÑÐ. 19.00-20.00 

ÏÒ. 19.00-20.00

Îãîëîøåííÿ
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ

çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ 
îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â,

à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ

Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ
çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ðîêó ¹865/865 êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº
êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà,
â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó
êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

Íàïðÿìàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â:

- âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà îïàëåííÿ /ãàðÿ÷å
âîäîïîñòà÷àííÿ;

- ðåêîíñòðóêö³ÿ òåïëîâèõ ïóíêò³â òà âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîïóíêò³â;

- òåïëî³çîëÿö³ÿ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò äàõ³â;

- çàì³íà â³êîí òà äâåðåé â ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³;

- ìîäåðí³çàö³ÿ òà çàì³íà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ;

- óòåïëåííÿ ôàñàä³â;

- çàì³íà îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â íà åíåðãîåôåêòèâí³ òà/àáî âñòàíîâëåííÿ äàò÷èê³â
ðóõó äëÿ ðåãóëþâàííÿ îñâ³òëåííÿ ó ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ;

-ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ òà/àáî ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì
â³äíîâëþâàíèõ ÷è àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿;

-êàï³òàëüíèé ðåìîíò àáî òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâîãî åëåêòðè÷íîãî
îáëàäíàííÿ.

Äî êîíêóðñó äîïóñêàþòüñÿ ïðîåêòè, çà óìîâè ãàðàíòóâàííÿ îá'ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà ÷ëåíàìè êîîïåðàòèâíîãî áóäèíêó îïëàòè íå ìåíøå 
30 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ðîá³ò çà ïîäàíèì ïðîåêòîì, à ñàìå:

-ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâîìó ðàõóíêó ñóá'ºêòà ïîäàííÿ
ïðîåêòó;

- êðåäèòíî¿ ë³í³¿, â³äêðèòî¿ ó áàíêó ó ðîçì³ð³ çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ðîá³ò çà ïðîåêòîì;

- íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíî¿ ãàðàíò³¿, ïîðóêè, çàñòàâè ÷è ³íøîãî âèäó çàáåçïå÷åííÿ,
íå çàáîðîíåíîãî çàêîíîäàâñòâîì.

Ôîðìà ïîäàííÿ ïðîåêòó âñòàíîâëåíà äîäàòêîì äî "Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â
ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³
îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ",
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ðîêó ¹865/865.

Äî ïðîåêòó äîäàþòüñÿ:

- òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó;

- äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ îñîáè íà ï³äïèñàííÿ ïðîåêòó;

- äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü îäíîãî àáî ê³ëüêîõ âèä³â ãàðàíòóâàííÿ
îïëàòè;

- âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â, ùî ï³äòâåðäæóº ¿õ ð³øåííÿ áðàòè
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

Ïðèéíÿòòÿ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà,â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ áóäå ïðîâîäèòèñü Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-
êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç 20 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó äî 28 ëþòîãî 2017 ðîêó ùîâ³âòîðêà
ç 9.00 äî 13.00 ãîäèíè òà ùî÷åòâåðãà ç 14.00 äî 18.00 ãîäèíè çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà
Æèòîìèðñüêà, áóä. 15À, êàá. 13-15.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 279-12-66.
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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 52094
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

29 Ñ²×Íß íà òåðèòîð³¿ ïàðêó Íà-
ö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó Óêðà¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõ-
í³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîð-
ñüêîãî» (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 37) â³ä-
áóäåòüñÿ òðåò³é åòàï êîðïîðàòèâ-

íèõ çìàãàíü «Êóáîê äèïëîìàòè÷-
íèõ ì³ñ³é ç á³ãîâèõ ëèæ» çà ó÷àñ-
òþ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Óêðà-
¿íñüêèé ã³ðñüêîëèæíèé êëóá».

«Êóáîê äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é»
ïîêëèêàíèé ñïðèÿòè ïîïóëÿðè-

çàö³¿ á³ãîâèõ ëèæ ³ ðîçâèòêó ëèæ-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â Êèºâ³ òà â
Óêðà¿í³ â ö³ëîìó, ïîïóëÿðèçàö³¿
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðîçâèò-
êó äðóæí³õ â³äíîñèí ì³æ â³ò÷èç-
íÿíèìè òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè.

Êîíöåïö³ÿ çàõîäó ïåðåäáà÷àº
áëàãî÷èííó ñêëàäîâó — ï³äòðèì-
êó äèòÿ÷èõ ³ þíàöüêèõ ñïîðòèâ-
íèõ øê³ë ñòîëèö³, áåçêîøòîâíó
ó÷àñòü îñ³á ïåíñ³éíîãî â³êó, ä³òåé
äî 14 ðîê³â ³ ïðåäñòàâíèê³â îðãà-
í³â äåðæàâíî¿ âëàäè �

Ëþáèòåë³â á³ãîâèõ ëèæ çàïðîøóþòü
íà «Êóáîê äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é»

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ «Õðåùàòèêó»
â ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ñòà-
íîì íà 16 ñ³÷íÿ â ñòîëèö³ ðîçãîð-
íóòî 30 ïóíêò³â îá³ãð³âó. Îá’ºêòè
ðîçòàøîâàí³ â êîæíîìó ðàéîí³
ì³ñòà çà íàñòóïíèìè àäðåñàìè:

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí
1. ÒÎÂ «Âîëîäèìèðñüêèé ðè-

íîê» (âóë. Àíòîíîâè÷à, 115);
2. ÒÎÂ «²ñòåðí Òðåéä» (ïðîñï.

Ãëóøêîâà, 32-36);
3. ÏÔ ×. Â. Ì. «Ôåîôàí³âñüêèé»

(Ôåîôàí³âñüêèé ðèíîê, âóë. Çàáî-
ëîòíîãî, 48-À);

4. Ðèíîê «Òåðåìêè ²²» (âóë. Ëÿ-
òîøèíñüêîãî, 14).

Äàðíèöüêèé ðàéîí
5. Öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ

ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó(âóë. Õàðê³âñüêå øîñå,
57);

6. ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ïî
ÎÆÔ» ÆÅÄ — 202 (âóë. Âåðáèöü-
êîãî, 16);

7. ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ïî
ÎÆÔ» ÆÅÄ — 201 (âóë. Àõìàòî-
âî¿, 2-À).

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí
8. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³-

àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ (âóë. Áàëüçàêà, 63-À);

9. âóë. Ì³ëþòåíêà, 10-À;
10. âóë. Áóäèùàíñüêà, 4.
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
11. Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-

êàðíÿ ¹ 2 (âóë. Êðàê³âñüêà, 13);
12. Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-

êàðíÿ ¹ 11 (âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6);
13. Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-

ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (ÖÏÌÑÄ) ¹ 1
(âóë. Çàïîðîæöÿ, 26).

Îáîëîíñüêèé ðàéîí
14. Ïðèì³ùåííÿ â³ää³ëó îïåðà-

òèâíîãî ðåàãóâàííÿ (âóë. Éîðäàí-
ñüêà, 7-À);

15. ÆÅÄ ¹ 512 (âóë. Ïîïîâà, 1);

16. ÆÅÄ ¹ 515 (âóë. Äæåðåëü-
íà, 3).

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí
17. ÆÅÄ «Õðåùàòèê» (âóë. Áà-

ñåéíà, 5-À);
18. ÆÅÄ «Ïå÷åðñüêæèòëî»

(áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 30/1);
19. ÆÅÄ «Ïå÷åðñüêà áðàìà»

(áóëüâ. Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, 3);
20. ÆÅÄ «Ëèïêèæèòëîñåðâ³ñ»

(âóë. Ëåâàíäîâñüêîãî, 5-À).
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí
21. ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó» (âóë. Õîðè-
âà, 36);

22. Ä³ëüíèöÿ ¹ 2 ÆÅÄ ÊÏ «Êå-
ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó»(âóë. Êîïèë³âñüêà, 17/19);

23. Ä³ëüíèöÿ ¹ 4 ÆÅÄ ÊÏ «Êå-
ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó» (ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå, 7-À).

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí
24. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñî-

ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (â³ää³-
ëåííÿ ïî ðîáîò³ ç ³íâàë³äàìè)âóë.
Æìåðèíñüêà, 22-À;

25. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñî-
ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (â³ää³-
ëåííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè âäî-
ìà ¹ 2) âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 9.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí
26.ÆÅÄ-903 (âóë.Ñîëîì’ÿíñüêà,33);
27. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñî-

ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ (âóë. Âîëèíñüêà, 2);

28. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñî-
ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ (âóë. Âàöëàâà Ãàâåëà, 83-À).

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí
29. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñî-

ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ (âóë. Êîòîâñüêîãî, 33);

30. Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³-
àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(âóë. Â. Âàñèëåâñüêî¿, 11-À) �

Àäðåñè ñòàö³îíàðíèõ ïóíêò³â îá³ãð³âó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà

Çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ç ïèòàíü
ðåºñòðàö³¿ — íà-
÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ çàáåçïå-
÷åííÿ êîîðäèíà-
ö³¿ ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Ïó-
ò³é ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí êîæíîãî òðåòüîãî ÷åòâåð-
ãà ì³ñÿöÿ ç 11.00 äî 13.00 çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 117. Ïîïåðåäí³é çàïèñ çà òå-
ëåôîíîì (044)279-20-14.

Çàñòóïíèê
äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó ç
ïèòàíü ðåºñ-
òðàö³¿ — íà-
÷ à ë ü í è ê
ó ï ð à â ë ³ í í ÿ
äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ Îëüãà Âàñèë³âíà ²âàøî-
âà ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí êîæíîãî òðåòüî-
ãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 14.00 äî
16.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 117. Ïîïå-
ðåäí³é çàïèñ çà òåëåôîíîì
(044)279-20-14 �

Ãðàô³ê îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí
êåð³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü
ðåºñòðàö³¿ ÊÌÄÀ íà 2017 ð³ê

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ì³ñöåâà ïðîêóðàòó-
ðà ¹ 5 ó ñóä³ âèìàãàº ïîâåðíóòè
ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ ä³-
ëÿíêó âàðò³ñòþ 12,5 ìëí ãðí, ùî
ðîçòàøîâàíà íà ïðîñïåêò³ Ñòå-
ïàíà Áàíäåðè â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³.

Ó 2006 ðîö³ âêàçàíó òåðèòî-
ð³þ, ïëîùà ÿêî¿ ñòàíîâèòü ìàé-
æå 0,4 ãà, ïðèâàòíå òîâàðèñòâî
íàáóëî â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóä³âë³ àâòîãîñïîäàðñòâà ç ðå-
ìîíòíîþ çîíîþ òà àâòîìèéêîþ.

Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ,ùî îðåíäàð
âèêîðèñòîâóº íàä³ë íå çà ö³ëüî-
âèì ïðèçíà÷åííÿì. Êð³ì òîãî, ó
ïðèâàòíî¿ ñòðóêòóðè âèíèêëà çíà÷-
íà çàáîðãîâàí³ñòü ÷åðåç ñèñòåìà-
òè÷íó íåñïëàòó îðåíäíî¿ ïëàòè.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðó-
øåííÿ, ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà çâåð-
íóëàñü äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
ì. Êèºâà ç ïîçîâîì ïðî ïîâåð-
íåííÿ çåìë³ òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ ñòîëèö³ òà ñïëàòó 400 òèñ.
ãðèâåíü çàáîðãîâàíîñò³ ç îðåíä-
íî¿ ïëàòè �

Ïðîêóðàòóðà ÷åðåç ñóä âèìàãàº 
ïîâåðíóòè ãðîìàä³ çåìëþ íà Îáîëîí³

ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ Êè¿â ó ÷åðãîâèé ðàç
áóäå ïðåäñòàâëåíèé íà íàéá³ëüø³é
Âñåñâ³òí³é ³íâåñòèö³éí³é âèñòàâ-
ö³ íåðóõîìîñò³ «MIPIM-2017»,êîò-
ðà â³äáóäåòüñÿ 14-17 áåðåçíÿ ó 
ì. Êàííè (Ôðàíö³ÿ), äå áëèçüêî
5000 ì³æíàðîäíèõ ³íâåñòîð³â çìî-
æóòü ïîçíàéîìèòèñü ³ç ïåðñïåê-
òèâíèìè ³íâåñòèö³éíèìè ïðîåê-
òàìè óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³.

Ó âñåñâ³òí³õ âèñòàâêàõ «MIPIM»
Êè¿â áåðå ó÷àñòü ³ç 2005 ðîêó, à
öüîãîð³÷ ì³ñòî ãîòóº âëàñíèé

ñòåíä ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ð³â-
íÿ Palais-1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ
37,64 êâ. ì, äå ïðåçåíòóº íàéö³êà-
â³ø³ òà íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâí³
³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè íåðóõîìî-
ñò³, à òàêîæ ïðîâ³äí³ äåâåëîïåð-
ñüê³ êîìïàí³¿. Ó÷àñòü ñòîëèö³ ó
«Ì²Ð²Ì-2017» äîçâîëèòü ñôîð-
ìóâàòè ïîçèòèâíèé ³íâåñòèö³é-
íèé ³ì³äæ Êèºâà çà êîðäîíîì, à
òàêîæ çàëó÷èòè äîäàòêîâ³ ³íî-
çåìí³ ³íâåñòèö³¿ ó ñôåðó íåðóõî-
ìîñò³ ì³ñòà �

Êè¿â â³çüìå ó÷àñòü ó ³íâåñòâèñòàâö³
«MIPIM-2017» ó Êàííàõ

«Êóáîê äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é»—

öå çìàãàííÿ ç á³ãîâèõ ëèæ äëÿ

êîðïîðàòèâíèõ êîìàíä ³ âñ³õ

áàæàþ÷èõ.

Óïåðøå òóðí³ð áóëî ïðîâåäåíî

2013 ðîêó çà ³í³ö³àòèâè ïîñîëüñòâ

Àâñòð³¿, Íîðâåã³¿, Øâåéöàð³¿.

Ì³ñ³ÿ çàõîäó — ïîïóëÿðèçàö³ÿ

á³ãîâèõ ëèæ ³ çäîðîâîãî ñïîñî-

áó æèòòÿ.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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