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«ß ÐÀÄÈÉ â³òàòè âñ³õ ñüîãîäí³
òóò, íà ïåðøîìó îô³ö³éíîìó çà-
õîä³ ïîä³¿, íà ÿêó ìè âñ³ ÷åêàºìî
³ äî ÿêî¿ ãîòóºìîñÿ — «ªâðîáà-
÷åííÿ-2017». Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè
âäðóãå ïðèéìàòèìå ï³ñåííèé
êîíêóðñ. ² ìåí³ íàäçâè÷àéíî ïðè-
ºìíî áóòè ïðè÷åòíèì äî öüîãî
ä³éñòâà, áðàòè áåçïîñåðåäíþ
ó÷àñòü â éîãî ï³äãîòîâö³ é ïðî-
âåäåíí³, — çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà
Â³òàë³é Êëè÷êî.— Áî ìóçèêó ëþá-
ëÿòü óñ³. ² ÿ ïåðåêîíàíèé, âîíà
ºäíàº ñâ³ò. Ðîáèòü éîãî äîáð³-
øèì, äàðóº ëþäÿì íàñòð³é. ² ñà-
ìå çàâäÿêè «ªâðîáà÷åííþ» ëþ-
äè â óñüîìó ñâ³ò³ ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü — ÷åðåç ìóçèêó — ä³çíàòè-
ñÿ ïðî êóëüòóðó, õàðàêòåð, óïî-
äîáàííÿ ëþäåé ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ. ² ìè âñ³ âäÿ÷í³ Äæàìàë³, çà-

âäÿêè ÿê³é ìèíóëîãî ðîêó ñâ³ò
çíîâó ïî÷óâ ïðî Óêðà¿íó, îö³íèâ
¿¿ òàëàíò, ìóçèêó ³ äóøó!».

Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ ðîç-
ïîâ³â, ùî Êè¿â ³ç ðàä³ñòþ ÷åêàº
íà «ªâðîáà÷åííÿ» é ãîòóºòüñÿ äî
éîãî ïðîâåäåííÿ. Òà çàïåâíèâ,
ùî êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ íà íàéâè-
ùîìó ð³âí³. «Ñüîãîäí³ îô³ö³éíî
ðîçïî÷àâñÿ â³äë³ê ÷àñó äî ñòàðòó
ï³ñåííîãî êîíêóðñó. Ìè çðîáèìî
âñå, ùîá ³ç ïðèòàìàííîþ óêðà¿í-
öÿì ãîñòèíí³ñòþ ³ äóøåâí³ñòþ
ïðèéíÿòè âñ³õ ãîñòåé, ÿê³ ïðè-
¿äóòü íà «ªâðîáà÷åííÿ-2017». Ùîá
ïðî Óêðà¿íó ³ ïðî íàøó ñòîëèöþ
çàëèøèëèñÿ ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ ³
òåïë³ ñïîãàäè. Ùîá ³íîçåìí³ ãîñ-
ò³, à ¿õ ìè î÷³êóºìî ïîíàä 20 òè-
ñÿ÷, ïîáà÷èëè, ÿêå ãàðíå íàøå
ì³ñòî, ³ ÿê³ â³äêðèò³ òà ùèð³ óêðà-

¿íö³»,— ñêàçàâ ìåð Êèºâà ï³ä ÷àñ
öåðåìîí³¿.

«Âè ã³äíî ³ ÿñêðàâî ïðîâåëè «ªâ-
ðîáà÷åííÿ».Êè¿â ïðèéìàº åñòàôå-
òó! ² â òðàâí³ íàøå ì³ñòî ñòàíå ìó-
çè÷íîþ ñòîëèöåþ ªâðîïè,— çâåð-
íóâñÿ ïàí Êëè÷êî äî ïðåçèäåí-
òà ì³ñüêî¿ ðàäè Ñòîêãîëüìà ªâè-
Ëó¿çè Åðëàíäññîí. — Áî, ùå ðàç
ï³äêðåñëþ, ìóçèêà îá’ºäíóº ëþ-
äåé, ì³ñòà, êðà¿íè, êîíòèíåíòè. ²
öå äóæå âàæëèâî. ² îñîáëèâî âàæ-
ëèâî ñüîãîäí³ äëÿ Óêðà¿íè».

Ó ñâîþ ÷åðãó ìåð Ñòîêãîëüìà
çàçíà÷èëà, ùî Êè¿â ìàº ÷óäîâó
íàãîäó ïðîâåñòè ôàíòàñòè÷íó ïî-
ä³þ ³ îá’ºäíàòè ìóçèêîþ ëþäåé ç
óñüîãî ñâ³òó. Àäæå «ªâðîáà÷åííÿ»
öå íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ òåëåøîó.
«Öå, íàñàìïåðåä, ö³ííîñò³, öå ñïî-
ñ³á ïîäîëàòè êîðäîíè, ùî íàñ ðîç-
ä³ëÿþòü. Ñüîãîäí³ ìè æèâåìî ó
ñâ³ò³, ÿêèé ÿê í³êîëè ðàí³øå ìàº
îá’ºäíàòèñÿ, òîìó ùî â³í ïîñòàâ
ïåðåä ñêëàäíèìè âèêëèêàìè.Ïðî-
äîâæóéìî íåñòè öåé ÷óäîâèé ìå-
ñåäæ «ªâðîáà÷åííÿ» — îá’ºäíàí-
íÿ äëÿ ëþáîâ³ é ìèðó»,— íàãîëî-
ñèëà ªâà-Ëó¿çà Åðëàíäññîí.

Âîíà òàêîæ çàóâàæèëà, ùî ó
òðàâí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ï³ñåí-
íîãî êîíêóðñó Êè¿â áóäå ó ôîêó-
ñ³ ïîíàä 200 ìëí òåëåãëÿäà÷³â,òè-
ñÿ÷ æóðíàë³ñò³â ³ òóðèñò³â, ÿê³ çãî-
äîì ñòàíóòü ïîñëàíöÿìè óêðà¿í-
ñüêî¿ ñòîëèö³ é Óêðà¿íè çàãàëîì.
«Âèêîðèñòàéòå öþ ìîæëèâ³ñòü ÿê-
íàéêðàùå!» — çàÿâèëà ïðåçèäåíò

ì³ñüêî¿ ðàäè Ñòîêãîëüìà, çâåð-
íóâøèñü äî Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ æåðåáêóâàííÿ
êðà¿í-ó÷àñíèöü ï³ñåííîãî êîí-
êóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» áóëè âèçíà-
÷åí³ ï³âô³íàëè, â ÿêèõ âèñòóïà-
òèìóòü êîíêóðñàíòè. Ïðåäñòàâ-
íèêè «âåëèêî¿ ï’ÿò³ðêè» (²òàë³ÿ,
²ñïàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ ³ Âå-
ëèêà Áðèòàí³ÿ), à òàêîæ ãîñïîäè-
íÿ êîíêóðñó — Óêðà¿íà — àâòîìà-
òè÷íî ïðîõîäÿòü ó ô³íàë. Æåðåá-
êóâàííÿ öèõ øåñòè êðà¿í ïðîâî-
äèëè Ðóñëàíà, ÿêà ïåðåìîãëà íà
«ªâðîáà÷åíí³» ó 2004 ðîö³, ³ Äæà-
ìàëà — ïåðåìîæíèöÿ òîð³øíüî-
ãî êîíêóðñó. Ðåøòà 37 ó÷àñíèê³â
áóëè ðîçïîä³ëåí³ ïî ï³âô³íàëàõ,
â ÿêèõ âîíè áîðîòèìóòüñÿ çà âè-
õ³ä ó ô³íàë. Ó ïåðøîìó ï³âô³íà-
ë³ â³çüìóòü ó÷àñòü 18 êðà¿í, ó äðó-
ãîìó — 19.

Ïåðøèé ï³âô³íàë (9 òðàâíÿ):
²òàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ,
×îðíîãîð³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Ãðóç³ÿ,
Ê³ïð, Ïîðòóãàë³ÿ, Áåëüã³ÿ, Ñëîâå-
í³ÿ, Øâåö³ÿ, Â³ðìåí³ÿ, Ìîëäîâà,
×åõ³ÿ, Ëàòâ³ÿ, Àëáàí³ÿ, ²ñëàíä³ÿ,
Àçåðáàéäæàí, Ãðåö³ÿ, Àâñòðàë³ÿ,
Ïîëüùà.

Äðóãèé ï³âô³íàë (11 òðàâíÿ):
Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Óêðà¿íà,
Øâåéöàð³ÿ, Ìàêåäîí³ÿ, Åñòîí³ÿ,
²çðà¿ëü, Áîëãàð³ÿ, Ìàëüòà, Í³äåð-
ëàíäè, Ñåðá³ÿ, Äàí³ÿ, Ðîñ³ÿ, Ðó-
ìóí³ÿ, Ñàí-Ìàðèíî, Ëèòâà, Õîð-
âàò³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Á³ëîðóñü, Óãîð-
ùèíà, Àâñòð³ÿ, ²ðëàíä³ÿ �

Êëþ÷³ â³ä «ªâðîáà÷åííÿ-2017»
� Ó ìåð³¿ â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà ïåðåäà÷à ñèìâîë³÷íîãî àòðèáóòó ï³ñåííîãî êîíêóðñó

òà öåðåìîí³ÿ æåðåáêóâàííÿ êðà¿í-ó÷àñíèöü

Ñèìâîë³÷í³ êëþ÷³ â³ä «ªâðîáà÷åííÿ-2017» ìåðó Êèºâà Â³òàë³þ Êëè÷êó ó÷îðà ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ âðó÷èëà ïðåçèäåíò ì³ñüêî¿ ðàäè ìèíóëîð³÷íîãî ãîñïîäàðÿ
êîíêóðñó – Ñòîêãîëüìà – ªâà-Ëó¿çà Åðëàíäññîí

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
îòðèìàâ ñèìâîë³÷í³ êëþ÷³ â³ä «ªâðîáà÷åííÿ». ¯õ,
ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿, ùî â³äáóëàñÿ â Êî-
ëîíí³é çàë³ ìåð³¿, âðó÷èëà ïðåçèäåíò ì³ñüêî¿ ðà-
äè ìèíóëîð³÷íîãî ãîñïîäàðÿ êîíêóðñó — Ñòîê-
ãîëüìà — ªâà-Ëó¿çà Åðëàíäññîí. Îêð³ì öüîãî, ó
â³âòîðîê ïðîâåëè æåðåáêóâàííÿ êðà¿í-ó÷àñíèöü
ï³ñåííîãî êîíêóðñó, â õîä³ ÿêîãî áóëè âèçíà÷åí³
ï³âô³íàëè, â ÿêèõ âèñòóïàòèìóòü êîíêóðñàíòè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

«Êè¿âïàñòðàíñ» âèçíàíî
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ
ï³äïðèºìñòâ ðîêó

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» îòðèìàëî çâàííÿ «Íàéêðàùå
ï³äïðèºìñòâî êðà¿íè».Òàêå çâàííÿ ïðè-
ñâîºíî Íàö³îíàëüíèì Ðåéòèíãîì ÿêîñ-
ò³ òîâàð³â òà ïîñëóã «Ç³ðêà ÿêîñò³» çà íå-
çì³ííî âèñîê³ äîñÿãíåííÿ â á³çíåñ³ ñå-
ðåä ï³äïðèºìñòâ,ùî ïðàöþþòü â Óêðà-
¿í³. Öÿ â³äçíàêà âðó÷àºòüñÿ êîìïàí³-
ÿì-ë³äåðàì çà çíà÷íèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê åêîíîì³êè Óêðà¿íè.

«Íàì íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî îò-
ðèìàòè òàêó íàãîðîäó, ÿê âèçíàííÿ
íàøî¿ ðîáîòè íà áëàãî ì³ñòà. Ùîäåí-
íî âåñü êîëåêòèâ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
íå ëèøå ñóìë³ííî âèêîíóº ñâîþ ðî-
áîòó, àëå é íàìàãàºòüñÿ ïîñò³éíî ïî-
êðàùóâàòè òðàíñïîðòíó ñèñòåìó ì³ñ-
òà. Ïèøàþñÿ íàøèìè ñï³âðîá³òíèêà-
ìè, àäæå ñàìå çàâäÿêè ¿õ ïðàö³ «Êè-
¿âïàñòðàíñ» áóëî âèçíàíî îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ ï³äïðèºìñòâ êðà¿íè. Âïåâ-
íåíèé, ùî öå íå îñòàííÿ íàøà íàãî-
ðîäà!», — çàçíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» Äìèòðî
Ëåâ÷åíêî.

Îêð³ì ðîáîòè âñüîãî êîëåêòèâó
«Êè¿âïàñòðàíñó» îñîáëèâî áóëè â³ä-
ì³÷åí³ äîñÿãíåííÿ äâîõ ñï³âðîá³òíè-
ê³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. Çà
ïðîôåñ³îíàë³çì, âèäàòí³ òðóäîâ³ äî-
ñÿãíåííÿ òà â³ääàí³ñòü ñâî¿é ñïðàâ³
ïî÷åñíèìè äèïëîìàìè íàãîðîäæåí³
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà ç
òðàíñïîðòó Ñåðã³é Ëèòâèíîâ ³ íà÷àëü-
íèê Ñëóæáè êîë³¿ Ëåîí³ä Âàñüê³â-
ñüêèé.

Êèÿíàì ïîâåðíóòî 
ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ 
ìàéæå 170 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü

Çà ïðèíöèïîâî¿ ïîçèö³¿ ñòîëè÷íî¿
ïðîêóðàòóðè â ñóä³ ç íåçàêîííî¿ îðåí-
äè ïîâåðíóòî çåìëþ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 3,27 ãà òà âàðò³ñòþ ìàéæå 170
ìëí ãðí, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ìè-
êîëè Ãð³í÷åíêà â Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³.

Âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàíó ä³ëÿíêó
Êè¿âðàäà íàäàëà ïðèâàòíîìó òîâàðè-
ñòâó â îðåíäó äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ áóä³âåëü ³ç âáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè äëÿ òîðã³âë³ òà êàôå.
Ïðîòå ïðèâàòíîþ ñòðóêòóðîþ íåîäíî-
ðàçîâî ïîðóøóâàëèñü âèìîãè çåìåëü-
íîãî çàêîíîäàâñòâà òà óìîâè äîãîâî-
ðó îðåíäè ùîäî ñâîº÷àñíîãî âíåñåí-
íÿ ïëàòè, çàáîðãîâàí³ñòü ç ÿêî¿ ñòàíî-
âèòü ïîíàä 765 òèñ. ãðí.

Çà òàêèõ îáñòàâèí, Ãîñïîäàðñüêèé
ñóä Êèºâà ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðî-
êóðîðà ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè òà çî-
áîâ’ÿçàâ òîâàðèñòâî ïîâåðíóòè ä³ëÿí-
êó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà.

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-
ñüêèé ñóä çàëèøèâ ð³øåííÿ ñóäó ïåð-
øî¿ ³íñòàíö³¿ áåç çì³í.

íîâèíè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київської 

міської ради VIII скликання 08.12.2016
Рішення Київської міської ради № 531/1535 від 8 грудня 2016 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засі�
дання III сесії Київради VIII скликання 08.12.2016
такі питання:

1) Про затвердження Порядку внесення та роз�
гляду місцевих ініціатив в місті Києві. (Від 06.09.2016
№ 08/231�3705/ПР).

2) Про затвердження Міської цільової програ�
ми розвитку територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту міста Ки�
єва на 2016�2018 роки. (Від 28.09.2016 № 08/231�
3984/ПР).

3) Про затвердження Рамкової антикорупцій�
ної програми для міста Києва. (Від 03.06.2016
№ 08/231�2455/ПР).

4) Про внесення змін та доповнень до рішен�
ня Київської міської ради від 17.12.2015 № 25/25
«Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2016 рік». (Від 11.11.2016 № 08/231�
4587/ПР).

5) Про внесення змін до додатка 1 до Ком�
плексної міської цільової програми «Електрон�
на столиця» на 2015�2018 роки, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 02 липня 2015
року № 654/1518. (Від 08.11.2016 № 08/231�
4548/ПР).

6) Про деякі питання діяльності виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). (Від 11.10.2016 № 08/231�
4222/ПР).

7) Про внесення змін до міської цільової про�
грами «Діти. Сім’я. Столиця на 2016�2018 роки».
(Від 01.11.2016 № 08/231�4493/ПР).

8) Про створення єдиної інформаційної бази
пам’яток культурної спадщини міста Києва. (Від
06.10.2016 № 08/231�4182/ПР).

9) Про уточнення назв, перейменування ву�
лиць та провулків у місті Києві. (Від 30.05.2016
№ 08/231�2368/ПР).

10) Про звіт тимчасової контрольної комісії
Київської міської ради з питань перевірки ви�
никнення заборгованості комунального під�
приємства «Київський метрополітен» за лізин�
говими контрактами, укладеними між кому�
нальним підприємством «Київський метропо�
літен» та товариством з обмеженою відпові�
дальністю «Укррослізинг». (Від 09.06.2016
№ 08/231�2559/ПР).

11) Про склад комісії Київської міської ради з
питань поновлення прав реабілітованих. (Від
25.11.2016 № 08/231�4748/ПР).

12) Про затвердження списку присяжних Го�
лосіївського районного суду міста Києва. (Від
25.11.2016 № 08/231�4746/ПР).

13) Про затвердження списку присяжних По�
дільського районного суду міста Києва. (Від
25.11.2016 № 08/231�4747/ПР).

14) Про звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України щодо запровадження
електронної системи голосування «Рада — 4».
(Від 08.11.2016 № 08/231�4538/ПР).

15) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці на вул. Плеханова у Дніпровському районі
м. Києва. (Від 28.09.2016 № 08/231�3978/ПР).

16) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці на вулиці Флоренції, біля будинків 5, 12�а і
будинків на вулиці Р. Окіпної 5�6, 5�а, 7�а у Дніп�
ровському районі м. Києва. (Від 28.09.2016
№ 08/231�3979/ПР).

17) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці, що розташована на вул. Кудряшова, 2�4 у
Солом’янському районі м. Києва. (Від 13.06.2016
№ 08/231�2563/ПР).

18) Про надання статусу скверу земельній ді�

лянці, що розташована на просп. Миколи Бажа�
на, 10, 12 у Дарницькому районі м. Києва. (Від
21.03.2016 № 08/231�1379/ПР).

19) Про надання статусу скверу земельним ді�
лянкам, що розташовані на вулиці Златоустів�
ській між будинками 28, 30, 32 у Шевченківсько�
му районі м. Києва. (Від 22.06.2016 № 08/231�
2687/ПР).

20) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці між житловими будинками по вул. Віфлеєм�
ська, 16 та Тампере, 15 у Дніпровському районі
м. Києва. (Від 05.08.2016№ 08/231�3355/ПР).

21) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці за адресою вул. Краківська, 11 у Дніпров�
ському районі м. Києва. (Від 05.08.2016 № 08/231�
3357/ПР).

22) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці між житловими будинками на вул. Будівель�
ників, 38/14, 36, 34/1 у Дніпровському районі 
м. Києва. (Від 05.08.2016 № 08/231�3356/ПР).

23) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці, що розташована впродовж будинку 4 по
вулиці Райдужна у Дніпровському районі м. Ки�
єва (Від 11.07.2016 № 08/231�2899/ПР).

24) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці, що розташована біля будинку 15�б по бульв.
Перова у Дніпровському районі м. Києва. (Від
05.07.2016 № 08/231�2827/ПР).

25) Про створення парку відпочинку «Совський
парк» на земельній ділянці орієнтовною площею
8 га між вулицями Івана Пулюя та Бориса Гаріна
у Солом’янському районі міста Києва. (Від
23.06.2016 № 08/231�2740/ПР).

26) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці, що розташована на вулиці Джерельній,
напроти будинків № 3 та 6/5 в Оболонському
районі м. Києва. (Від 23.07.2016 № 08/231�
3261/ПР).

27) Про надання статусу скверу земельній ді�
лянці кадастровий номер 8000000000:66:158:0042
площею 5811.04 кв. м, що розташована за ад�
ресою: вул. Андрія Малишка, 29�6 у Дніпровсько�
му районі м. Києва. (Від 06.09.2016 № 08/231�
3704/ПР).

28) Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 23 липня 2015 року № 787/1651
«Про управління районами міста Києва» (Від
07.09.2016 № 08/231�3736/ПР).

29) Про затвердження обов’язкового пе�
реліку інформації для публікації на офіційно�
му веб�сайті виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та на офіційних веб�сайтах суб’�
єктів господарювання комунальної власно�
сті міста Києва. (Від 30.12.2015 № 08/231�
374/ПР).

30) Про визначення за необхідне утворення
Центру допомоги учасникам антитерористичної
операції. (Від 23.06.2016 № 08/231�2717/ПР).

31) Про створення тимчасової контрольної ко�
місії Київської міської ради з питань перевірки
фінансово�господарської діяльності Публічного
акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд».

32) Про передачу в оренду без проведення
конкурсу нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва
(член Національної спілки художників України
Грищенко А. П., вул. Кудряшова, 7, Солом’ян�
ський район м. Києва). (Від 30.08.2016 № 08/231�
3602/ПР).

33) Про передачу в оренду єдиному претен�
денту на право оренди нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади

міста Києва (TOB «Приватна школа фізкультурно�
спортивний центр «Мастер Фит», вул. Лаврська,
б. 2, Печерськийрайон м. Києва). (Від 10.08.2016
№ 08/231�3393/ПР).

34) Про передачу в оренду без проведення
конкурсу нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Ки�
єва» (Член Київської організації Національної
спілки художників України Будник А. В, вул. Во�
лоська, 6/14, літ. В, Подільський район м. Ки�
єва) (доручення від 30.09.2016 № 08/231�
4056/ПР).

35) Про передачу в оренду нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва без проведення конкурсу (ко�
мунальний театрально�концертний заклад куль�
тури «Циганський академічний музично�драма�
тичний театр «Романс», просп. Перемоги, 38, літ.
А, Шевченківський район м. Києва). (Від 29.09.2016
№ 08/231�4025/ПР).

36) Про демонтаж та списання основних за�
собів, які належать до комунальної власності� те�
риторіальної громади міста Києва (дворова ме�
режа по вул. Вишгородській, 8 та водопровідна
мережа по пров. Попова, 5). (Від 08.08.2016
№ 08/231�3358/ПР).

37) Про надання дозволу Київському місько�
му територіальному центру соціального обслу�
говування на списання шляхом ліквідації транс�
портних засобів. (Від 03.08.2016 № 08/231�
3313/ПР).

38) Про надання дозволу на списання шляхом
продажу основних засобів, які належать до ко�
мунальної власності територіальної громади міс�
та Києва (КП «Житлоінвестбуд�УКБ», списання
автомобілів шляхом продажу на аукціоні). (Від
14.09.2016 № 08/231�3841/ПР).

39) Про передачу в оренду нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва єдиному претенденту на пра�
во оренди (ФОП Хруленко О. В., вул. Убореви�
ча, 11, Святошинсъкий район м. Києва). (Від
16.06.2016 № 08/231�2625/ПР).

40) Про передачу в оренду без проведення
конкурсу нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва
(ГО «Інвалідів «Родина», вул. Василенка, 25). (Від
25.08.2016 № 08/231�3532/ПР).

41) Про передачу в оренду нерухомого май�
на комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (дитяча громадська організація «Фут�
больний клуб імені Льва Яшина», вул. Вакуленчу�
ка, 1). (Від 31.03.2016 № 08/231�1569/ПР).

42) Про передачу в оренду нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва без проведення конкурсу (ко�
мунальний заклад «Театрально�видовищний за�
клад культури «Київська мала опера», вул. Дег�
тярівська, 5 літ. А, Шевченківський район). (Від
05.09.2016 № 08/231�3673/ПР).

43) Про надання дозволу на знесення та спи�
сання основних засобів, які належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста
Києва. (Від 03.10.2016 № 08/231�4058/ПР).

44) Про списання шляхом продажу транспорт�
них засобів, які належать до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та пе�
ребувають на балансі комунального підприєм�
ства «Автотранспортне підприємство виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). (Від 21.06.2016
№ 08/231�2662/ПР).

45) Про передачу в оренду нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва без проведення конкурсу (ГО
«Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бо�
йовий дій», Бессарабська площа, 2, Шевченків�
ський район м. Києва), (від 13.06.2016 № 08/231�
2566/ПР).

46) Про передачу в оренду єдиному претен�
денту на право оренди приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Києва
(TOB «Статус Кепітал Груп», вул. Празька, 31,
Дніпровський район м. Києва). (Від 26.07.2016
№ 08/231�3204/ПР).

47) Про передачу в оренду нежитлових примі�
щень комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва єдиному претенденту на пра�
во оренди (ТОВ «Анарто», вул. Г. Дніпра, 53, літ.
А, Оболонський район м. Києва). (Від 29.07.2016
№ 08/231�3265/ПР).

48) Про внесення змін у додаток 8 до рішення
Київської міської ради від 02 грудня 2010 року
№ 284/5096 «Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва». (Від
29.09.2016 № 08/231�4024/ПР).

49) Про демонтаж та списання основних за�
собів, які належать до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва. (Від 09.06.2016
№ 08/231�2556/ПР).

50) Про внесення змін до додатка до рішення
Київської міської ради від 24 травня 2012 року
№ 596/7933 «Про приватизацію жилих примі�
щень у гуртожитках м. Києва». (Від 05.08.2016
№ 08/231�3353/ПР).

51) Про зарахування до комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва кварти�
ри № 204 на вул. Йорданській, 3. (Від 08.09.2016
№ 08/231�3767/ПР).

52) Про реорганізацію державного комуналь�
ного підприємства «Кінотеатр «Краків». (Від
25.05.2016 № 08/231�2336/ПР).

53) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянам Троценку Віталію Григоровичу та Ма�
каренко Олені Дмитрівні для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Горького, 13 у Солом’янському районі 
м. Києва (П�9300). (Від 15.06.2016 № 08/231�
2615/ПР).

54) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Ревич Неонілі Володимирівні для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Добрий шлях,
18�а у Голосіївському районі м. Києва. (П�3522).
(Від 06.09.2016 № 08/231�З724/ПР).

55) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянам Зелезняк Надії Леонідівні, Зелезняку
Анатолію Петровичу, Зелезняк Євгенії Анатолі�
ївні та Метейко Дані Анатоліївні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лисогірській, 19 у Голо�
сіївському районі м. Києва. (П�9185). (Від 06.09.2016
№ 08/231�3723/ПР).

56) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Веременко Ользі Вікторівні для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Заливній, 5�а
у Голосіївському районі м. Києва. (П�9190). (Від
15.06.2016 № 08/231�2617/ПР).

57) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Рюмшиній Людмилі Павлівні для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Іртишській, 10
у Голосіївському районі м. Києва. (П�9352). (Від
29.06.2016 № 08/231�2766/ПР).

58) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Ярмак Валентині Михайлівні для будів�
ництва і обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Олека Дун�
дича, 11 у Дніпровському районі м. Києва. 
(П�9371). (Від 19.04.2016 № 08/231�1897/ПР).

59) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Коржевській Наталії Юріївні для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Червоноар�
мійській, 12�б у Дарницькому районі м. Києва.
(П�9343). (Від 25.07.2016 № 08/231�3171/ПР).

60) Про приватизацію громадянці Поліщук Ні�
ні Василівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарчих
будівель і споруд на вул. Луговій, 58�а у Дарниць�
кому районі м. Києва. (П�8861). (Від 13.09.2016
№ 08/231�3814/ПР).
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61) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянину Старостенку Віктору Олександрови�
чу для будівництва і обслуговування жилого бу�
динку, господарських будівель і споруд на 
вул. Старообухівській, 2�і у Голосіївському райо�
ні м. Києва (П�9537). (Від 09.09.2016 № 08/231�
З792/ПР).

62) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянам Вараксі Світлані Володимирівні та По�
тапову Ігорю Івановичу для будівництва і обслу�
говування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Яблуневій, 3�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва. (П�9409). (Від 15.08.2016
№ 08/231�3429/ПР).

63) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Олійник Валентині Савівні для будівниц�
тва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Верховинній, 55
(секція 1) у Святошинському районі м. Києва. 
(П�9104). (Від 15.08.2016 № 08/231�3428/ПР).

64) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянці Шупик Мирославі Володимирівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Заліз�
ничній, 32 у Солом’янському районі м. Києва 
(П�9308). (Від 11.07.2016 № 08/231�2929/ПР).

65) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянину Срібному Володимиру Володимиро�
вичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Коростенська, 7 у Святошинському районі м. Ки�
єва. (П�9492) (Від 06.07.2016 № 08/231�2881/ПР).

66) Про приватизацію земельної ділянки гро�
мадянину Тємнову Сергію Михайловичу для бу�
дівництва і обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Святошин�
ській, 28 у Святошинському районі м. Києва. 
(П�9385) (Від 25.07.2016 № 08/231�3168/ПР).

67) Про передачу громадянину Гаджі Костян�
тину Петровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жило�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Лазурній, 12 у Деснянському районі м. Києва.
(А�21772). (Від 06.06.2016 № 08/231�2480/ПР).

68) Про передачу громадянину Орлову Сер�
гію Олександровичу у приватну власність земель�
ної ділянки для ведення індивідуального садів�
ництва на вул. Любомирській, 4�а у Голосіївсько�
му районі м. Києва. (А�12567). (Від 11.08.2016
№ 08/231�3423/ПР).

69) Про передачу громадянці Поліщук Вален�
тині Михайлівні земельної ділянки для будівниц�
тва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 89�а у
Солом’янському районі м. Києва. (А�11369). (Від
29.08.2016 № 08/231�3595/ПР).

70) Про передачу громадянці Геращенко Ната�
лії Миколаївні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крама�
торській, 24 у Голосіївському районі м. Києва.
(9535). (Від 27.07.2016 № 08/231�3234/ПР).

71) Про передачу громадянці Дудченко Тетя�
ні Василівні у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Бродівській, 156�б у Голосіївському районі м. Ки�
єва. (А�5258). (Від 23.05.2016 № 08/231�2291/ПР).

72) Про передачу громадянину Букатову Ми�
колі Володимировичу у приватну власність зе�
мельної ділянки для будівництва і обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Бродівській, 222�г у Голосіївському
районі м. Києва. (А�16643). (Від 16.08.2016
№ 08/231�3456/ПР).

73) Про передачу громадянину Вакуленку Ми�
колі Прокоповичу у приватну власність земель�
ної ділянки для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному, 21�в у Голосіївському районі
м. Києва. (А�12934). (Від 08.06.2016 № 08/231�
2540/ПР).

74) Про передачу громадянину Галушці Мико�
лі Юхимовичу у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Вітавській, 57 у Голосіївському районі м. Києва.
(А�12562). (Від 14.06.2016 № 08/231�2591/ПР).

75) Про передачу громадянину Кустову Воло�
димиру Омеляновичу, члену садівничого това�
риства «Дніпро�1» Дарницького району м. Ки�

єва, земельної ділянки для ведення колективно�
го садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 6 у Дар�
ницькому районі м. Києва. (А�5398). (Від 11.07.2016
№ 08/231�2928/ПР).

76) Про передачу громадянину Живиці Стані�
славу Володимировичу у приватну власність зе�
мельної ділянки для будівництва і обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Бродівській, 219�б у Голосіївському
районі м. Києва. (А�22200). (Від 26.07.2016
№ 08/231�3203/ПР).

77) Про передачу громадянці Коваленко Ніні
Іванівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Ра�
дистів, 59�а у Деснянському районі м. Києва. 
(А�12451). (Від 29.08.2016 № 08/231� 3596/ПР).

78) Про передачу громадянину Пузанову /Дмит�
ру Володимировичу у приватну власність земель�
ної ділянки для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Ушицькій, 42�б у Деснянському районі м.
Києва. (А�16362). (Від 04.07.2016 № 08/231�
2824/ПР).

79) Про передачу громадянці Мирошник Та�
марі Іванівні у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Шевченка, 62 у Солом’янському районі м. Ки�
єва. (А�12458). (Від 14.06.2016 № 08/231�2593/ПР).

80) Про передачу громадянці Орловій Галині
Іванівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Залеж�
ному, 18�ж у Голосіївському районі м. Києва. 
(А�11488). (Від 17.05.2016 № 08/231�2170/ПР).

81) Про передачу громадянці Янковській Те�
тяні Сергіївні у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Залежному, 18�6 у Голосіївському районі м. Ки�
єва (А�11486). (Від 27.04.2016 № 08/231�2009/ПР).

82) Про передачу громадянці Панасевич Оль�
зі Вікторівні у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Криничній, 5 у Дарницькому районі м. Києва. 
(А�12596). (Від 12.04.2016 № 08/231�1781/ПР).

83) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки управлінню культури, туризму та охоро�
ни культурної спадщини Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації на вул. Радо�
синській, 27 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування Будинку культу�
ри (К�26800). (Від 20.07.2016 № 08/231�3120/ПР).

84) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки управлінню освіти Оболонської район�
ної в місті Києві державної адміністрації на вул.
Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації бу�
дівель і споруд закладу освіти (школа�інтернат
№ 4). (К�27167). (Від 25.08.2016 № 08/231�
3563/ПР).

85) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки управлінню освіти Оболонської район�
ної в місті Києві державної адміністрації на вул.
Новикова�Прибоя, 11 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд закладу освіти (школа�інтернат
№ 21). (К�27168). (Від 30.08.2016 № 08/231�
З629/ПР).

86) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки управлінню освіти Голосіївської район�
ної в місті Києві державної адміністрації на вул.
Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва, обслуговування та екс�
плуатації дошкільного навчального закладу 
(К�27356) (Від 06.09.2016 № 08/231�3712/ПР).

87) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки управлінню освіти Оболонської район�
ної в місті Києві державної адміністрації на вул.
Федора Максименка, 28 в Оболонському райо�
ні м. Києва для обслуговування та експлуатації
будівель і споруд закладу освіти (школа�інтер�
нат № 25). (К�27169) (Від 31.08.2016 № 08/231�
3655/ПР).

88) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки житлово�будівельному кооперати�
ву «Красное знамя» на вул. Кутузова, 1 у Пе�
черському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлово�
го будинку. (К�26625). (Від 17.05.2016 № 08/231�
2189/ПР).

89) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки житлово�будівельному кооперативу «Ар�
сеналець�7» на вул. Березняківській, 36 у Дніп�
ровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку та прибудин�
кової території. (К�26531). (Від 18.05.2016 № 08/231�
2211/ПР).

90) Про надання згоди на розроблення техніч�
ної документації із землеустрою щодо поділу зе�
мельної ділянки обслуговуючому кооперативу
«Житлово�будівельний кооператив «Коник» на
вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вих будинків, господарських будівель і споруд.
(К�28072) (Від 10.11.2016 № 08/231�4581/ПР).

91) Про надання згоди на розроблення техніч�
ної документації із землеустрою щодо поділу зе�
мельної ділянки обслуговуючому кооперативу
«Житлово�будівельний кооператив «Коник» на
вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. Ки�
єва для будівництва та обслуговування об’єктів
інженерної, транспортної інфраструктури (крім
об’єктів дорожнього сервісу).(К�27136).(Від
10.11.2016 № 08/231�4582/ПР).

92) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо встановлення (віднов�
лення) меж земельної ділянки в натурі (на міс�
цевості) об’єднанню співвласників багатоквартир�
ного будинку «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17/31 А» у пров.
Коломийському, 17/31�а у Голосіївському райо�
ні для експлуатації та обслуговування житлово�
го будинку із вбудованими приміщеннями та під�
земною автостоянкою. (К�26390). (Від 05.09.2016
№ 08/231�3686/ПР).

93) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Головному управлінню Міністерства внут�
рішніх справ України в Київській області на вул.
Воздвиженській, 2 у Подільському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування адмініс�
тративного будинку та споруд. (К�25632) (Від
23.05.2016 № 08/231�2278/ПР).

94) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному некомерційному підпри�
ємству «Центр первинної медико�санітарної до�
помоги № 1» Подільського району м. Києва на
вул. Кирилівській, 107 у Подільському районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації ме�
дичного закладу. (К�26492) (Від 04.07.2016
№ 08/231�2809/ПР).

95) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки товариству з додатковою відпові�
дальністю «Київське виробниче об’єднання
«Медапаратура» на просп. Московському, 21
в Оболонському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування виробничих будівель
і споруд. (К�26537). (Від 18.05.2016 № 08/231�
2214/ПР).

96) Про надання згоди на розроблення тех�
нічної документації із землеустрою щодо по�
ділу земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю «Мегаполісжитлобуд»
на Кільцевій дорозі, 1а, їв у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлових будинків, бага�
тофункціонального торговельно�розважаль�
ного, виставково�готельно�офісного комплек�
су з паркінгом. (К�28200). (Від 17.11.2016
№ 08/231�4652/ПР).

97) Про надання згоди на розроблення техніч�
ної документації із землеустрою щодо поділу зе�
мельної ділянки обслуговуючому кооперативу
садово�дачному товариству «Стадне» у мікро�
районі Осокорки у Дарницькому районі м. Києва
для ведення колективного садівництва. (К�27929).
(Від 01.11.2016 № 08/231�4492/ПР).

98) Про надання згоди на поділ земельної ді�
лянки на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському
районі (К�27179).(Від 27.09.2016 № 08/231�
3970/ПР).

99) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО�
ВІДАЛЬНІСТЮ «БДЖІЛКА�СЕРВІС» на вул. Раїси
Окіпної, 3�г у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування продуктового
магазину. (К�28062). (Від 10.11.2016 № 08/231�
4575/ПР).

100) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок Обслуговуючому кооперативу «ЖБК
«Святошинський захисник» на просп. Перемоги
(15 км) для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування індивідуальних житлових будинків, гос�
подарських будівель і споруд. (К�25357). (Від
21.10.2016 № 08/231�4378/ПР).

101) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Савчуку Віктору Івано�
вичу на вул. Будівельників, 38�б у Дніпровсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування нежитлової будівлі (торговельні, склад�
ські та офісні приміщення). (К�26405) (Від 05.04.2016
№ 08/231�1648/ПР).

102) Про надання дозволу на розроблення тех�
нічної документації із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) об’єднанню громадян «БЛА�
ГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧ�
НОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АФГАН�
СЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
на вул. Польовій, 73 у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслу�
говування протезної майстерні, адміністратив�
них приміщень, гаражів та 10�12 кімнат відпочин�
ку для замовників у складі житлового комплексу
(К�26829).(Від 17.08.2016 № 08/231�3470/ПР).

103) Про погодження документації із земле�
устрою щодо поділу земельної ділянки комуналь�
ного підприємства Міжнародний аеропорт «Ки�
їв» для експлуатації та обслуговування виробни�
чо�господарських будівель та інженерних спо�
руд в аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А�21471). (Від 12.10.2016
№ 08/231�4260/ПР).

104) Про надання згоди на розроблення тех�
нічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки товариству з обмеженою від�
повідальністю «Лін Беккер» на вул. Молодогвар�
дійській, 22 у Солом’янському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування комплексу
адміністративно�виробничих будівель і споруд
(К�26194). (Від 22.09.2016 № 08/231�3928/ПР).

105) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД�
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАЧ» на вул. Пав�
ла Усенка, 3 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової бу�
дівлі (клубу). (К�25724). (Від 26.04.2016 № 08/231�
1973/ПР).

106) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки релігійній громаді Незалежній Поміс�
ній Церкві Євангельських Християн Баптистів
«Друзі Христа» у Дніпровському районі м. Києва
на вул. Марка Черемшини, 5 у Дніпровському
районі м. Києва для обслуговування молитовно�
го будинку. (К�25591). (Від 18.04.2016 № 08/231�
1866/ПР).

107) Про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки публічному акціонерному товариству «Ак�
ціонерна компанія «Київводоканал» на просп. Ге�
роїв Сталінграда, 14�ж в Оболонському районі м.
Києва для реконструкції, експлуатації, обслуго�
вування та будівництва споруд з водопостачання
та адміністративно — побутових приміщень. (К�
20942) (Від 23.02.2016 № 08/231�1075/ПР).

108) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству «Київ�
ський метрополітен» на вул. Мечникова, 9�11 у Пе�
черському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування вентиляційного кіоску. 
(К�26466).(Від 11.05.2016 № 08/231�2107/ПР).

109) Про надання дозволу на розроблення тех�
нічної документації із землеустрою щодо відве�
дення земельних ділянок комунальному підпри�
ємству «Київський метрополітен» на вул. Яро�
славській, 20, на вул. Верхній Вал, 30 та на пло�
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щі Контрактовій у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування вентиляцій�
них кіосків № 121, № 120, № 119. (К�26567).(Від
24.05.2016 № 08/231�2316/ПР).

110) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки публічному акціонерному товариству
«Укртелеком» на Брест�Литовському шосе, 17 у
Святошинському районі м. Києва для обслуго�
вування об’єктів зв’язку (монтерський будинок,
склади, гаражі) (К�26256). (Від 29.03.2016 № 08/231�
1538/ПР).

111) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству з утри�
мання та експлуатації житлового фонду спеці�
ального призначення «Спецжитлофонд» на вул.
Ярославській, 20, 20�а, 20�б та вул. Нижній Вал,
31�а у Подільському районі м. Києва для обслу�
говування, експлуатації житлових будинків та
благоустрою прилеглої території. (К�26637). (Від
07.06.2016 № 08/231�2504/ПР).

112) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки приватному вищому навчальному за�
кладу «Європейський університет» на вул. Депу�
татській, 15/17 у Святошинському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування учбово�
го корпусу. (К�26984). (Від 09.08.2016 № 08/231�
3388/ПР).

113) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю «СТАРТ�94» на вул. Маршала Гречка, 20,
(літ. Б) у Подільському районі м. Києва для роз�
міщення аптеки. (К�27058) (Від 15.08.2016
№ 08/231�3438/ПР).

114) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Шевченківського
району м. Києва на вул. Тургенєвській, 72, 74,
74�б у Шевченківському районі м. Києва для об�
слуговування території скверу. (К�25842). (Від
20.04.2016 № 08/231�1920/ПР).

115) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Шевченківського
району на вул. Тимофія Шамрила (біля будинків
12, 14) у Шевченківському районі м. Києва для
утримання та експлуатації скверу. (К�26093). (Від
18.04.2016 № 08/231�1870/ПР).

116) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Подільського райо�
ну м. Києва на вул. Кирилівській, 99 у Подільсько�
му районі м. Києва для утримання зелених на�
саджень та обслуговування скверу. (К�23317).
(Від 13.04.2016 № 08/231�1804/ПР).

117) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Шевченківського
району м. Києва на вул. Котовського, 33, 33�а та
вул. Щусєва, 44 у Шевченківському районі м. Ки�
єва для утримання та обслуговування скверу. 
(К�25934). (Від 11.04.2016 № 08/231�1736/ПР).

118) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Подільського райо�
ну м. Києва на розі вул. Западинської та вул. Виш�
городської у Подільському районі м. Києва для ут�
римання зелених насаджень та обслуговування
скверу. (К�24263). (Від 19.04.2016 № 08/231�
1889/ПР).

119) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Дарницького райо�
ну м. Києва на вул. Декабристів, 5�б у Дарниць�
кому районі м. Києва для облаштування, експлу�
атації та обслуговування зелених насаджень
(скверу). (К�26602). (Від 12.05.2016 № 08/231�
2150/ПР).

120) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Подільського райо�

ну м. Києва на вул. Кирилівській, 123�125 для ут�
римання зелених насаджень та обслуговування
скверу. (К�24267). (Від 13.04.2016 № 08/231�
1797/ПР).

121) Про дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Деснянського району м. Києва
на просп. Володимира Маяковського, 4 у Дес�
нянському районі м. Києва для утримання та бла�
гоустрою зелених зон і зелених насаджень, екс�
плуатації та обслуговування території скверу 
(К�25501). (Від 14.04.2016 № 08/231�1838/ПР).

122) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Оболонського райо�
ну м. Києва на просп. Оболонському, 36 в Обо�
лонському районі м. Києва для створення озе�
ленених територій загального користування. 
(К�25797). (Від 12.04.2016 № 08/231�1766/ПР).

123) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Солом’янського
району м. Києва на вул. Білгородській, 4, 6, 7, 8,
10 у Солом’янському районі м. Києва для утри�
мання та обслуговування скверу. (К�25642) (Від
01.06.2016 № 08/231�2444/ПР).

124) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Солом’янського
району м. Києва на розі вул. Курської та вул. Єре�
ванської у Солом’янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації скверу. (К�22519)
(Від 07.06.2016 № 08/231�2511/ПР).

125) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Солом’янського
району м. Києва на вул. Польовій, 56�74 у Соло�
м’янському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу. (К�25640) (Від 31.05.2016
№ 08/231�2428/ПР).

126) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Солом’янського
району м. Києва на вул. Солом’янській, 28, у Со�
лом’янському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу. (К�25641) (Від 31.05.2016
№ 08/231�2433/ПР).

127) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки комунальному підприємству по ут�
риманню зелених насаджень Солом’янського
району м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 9�в у Со�
лом’янському районі м. Києва для обслуговуван�
ня та експлуатації парку. (К�22524) (Від 18.05.2016
№ 08/231�2210/ПР).

128) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Деснянсько�
го району м. Києва у Лугопарку між просп. Ва�
тутіна, вул. Бальзака, р. Десенка до насосної
станції у Деснянському районі м. Києва для ут�
римання та благоустрою зелених зон і зеле�
них насаджень та обслуговування території лу�
гопарку. (К�26627) (Від 31.05.2016 № 08/231�
2431/ПР).

129) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Печерсько�
го району м. Києва на схилах Набережного
шосе у Печерському районі м. Києва для ут�
римання комплексної пам’ятки природи «Дніп�
рові кручі». (К�27158) (Від 15.08.2016 № 08/231�
3445/ПР).

130) Про продаж права оренди на земельну
ділянку на земельних торгах (аукціоні) для влаш�
тування, експлуатації та обслуговування відкри�
тої автостоянки на вул. Колекторній, 46 у Дар�
ницькому районі м. Києва (Є�1366). (Від 05.10.2016
№ 08/231�4137/ПР).

131) Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування ма�
газину�автосалону на вул. Електриків (біля ГБК «Ри�

бальський») в Оболонському районі м. Києва.
(Є�1367).(Від 18.10.2016 № 08/231�4341/ПР).

132) Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
влаштування, експлуатації та обслуговування ав�
тостоянки на вул. Гната Юри, 3�5 у Святошин�
ському районі м. Києва. (Є�1326). (Від 07.06.2016
№ 08/231�2515/ПР).

133) Про продаж земельної ділянки товари�
ству з обмеженою відповідальністю «РАЙТ ГРУП»
для експлуатації та обслуговування офісного бу�
динку на вул. Леоніда Первомайського, 7 у Пе�
черському районі м. Києва. (Є�1340). (Від 18.08.2016
№ 08/231�3495/ПР).

134) Про продаж земельної ділянки приват�
ному підприємству «МЕТАЛ�СС» для експлуата�
ції та обслуговування офісно�виробничої будів�
лі у пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському
районі м. Києва (Є�1350).(Від 14.09.2016 № 08/231�
3843/ПР).

135) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу. (Є�1374). (Від 27.10.2016
№ 08/231�4455/ПР).

136) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу(Є�1373). (Від 27.10.2016
№ 08/231�4581/ПР).

137) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу. (Є�1356). (Від 19.09.2016
№ 08/231�3870/ПР).

138) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу. (Є�1357). (Від 19.09.2016
№ 08/231�3872/ПР).

139) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу (Є�1362). (Від 21.09.2016
№ 08/231�3912/ПР).

140) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу (Є�1347).(Від 14.09.2016
№ 08/231�3826/ПР).

141) Про надання дозволу на проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу. (Є�1355). (Від 19.09.2016
№ 08/231�3876/ПР).

142) Про затвердження проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки На�
ціональній академії наук України для експлу�
атації та обслуговування дитячого закладу на
вул. Метрологічній, 16 у Голосіївському райо�
ні м. Києва (Д�7312).(Від 31.08.2016 № 08/231�
3641/ПР).

143) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВ�
НОМУ ШДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕК�
ЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕД�
СТАВНИЦТВ» для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель та споруд адміністративно�госпо�
дарського майнового комплексу на вул. Героїв
космосу, 8�Б у Святошинському районі м. Києва.
(Д�7257). (Від 04.10.2016 № 08/231�4103/ПР).

144) Про поділ земельної ділянки, що пере�
буває в тимчасовому користуванні сільсько�
господарського публічного акціонерного то�
вариства «Київська овочева фабрика» на вул.
Академіка Туполева, 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 пе�
редачу 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 громад�
ського, соціального та торговельного призна�
чення на вул. Академіка Туполева, 12 у Шев�
ченківському районі м. Києва. (А�22965). (Від
17.11.2016 № 08/231�4651/ПР).

145) Про поділ земельної ділянки, що перебу�
ває в оренді приватного акціонерного товари�
ства «Позняки�Жил�Буд» для будівництва жит�
лового будинку із комплексом об’єктів громад�
ського обслуговування та критими автостоянка�
ми на бульварі Лесі Українки, 7�9 у Печерсько�
му районі м. Києва. (А�22896). (Від 15.11.2016
№ 08/231�4626/ПР).

146) Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі 
м. Києва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА�
РИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», яка надана в
оренду (договір оренди земельної ділянки від
06.12.2005 № 85�6�00235). (А�21940) (Від 03.11.2016
№ 08/231�4514/ПР).

147) Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки,
яка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕ�
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на вул.
Межигірській, 46/24 у Подільському районі 
м. Києва. (А�22881). (Від 14.11.2016 № 08/231�
4614/ПР).

148) Про зміну цільового призначення земель�
них ділянок ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТО�
ВАРИСТВУ «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХ�
НОЛОГІЙ» для будівництва, експлуатації та об�
слуговування житлово�офісного торговельного
комплексу з наземними і підземними паркінга�
ми та вбудовано�прибудованими приміщення�
ми громадського, соціального та торгівельного
призначення на вул. Салютній, 2�б у Шевченків�
ському районі м. Києва. (Д�7661). (Від 17.11.2016
№ 08/231�4653/ПР).

149) Про затвердження детального плану те�
риторії в межах вулиць Народного ополчення,
Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верх�
нім каскадом Совських ставків у Солом’янсько�
му районі м. Києва.(Від 10.11.2016 № 08/231�
4579/ПР).

150) Про затвердження детального плану те�
риторії місцевості Микільська Слобідка, що вклю�
чає вулиці Панельна, Челябінська, залізничні ко�
лії, вулиці 1�у Садову, Садово�Набережну в Дніп�
ровському районі м. Києва. (Від 10.11.2016
№ 08/231�4578/ПР).

151) Про затвердження змін до детального
плану території району Теремки III у Голосіївсько�
му районі м. Києва.(Від 10.11.2016 № 08/231�
4660/ПР).

152) Про надання релігійній громаді Святого
Миколи /Притиска/ парафії (релігійної громади)
Української православної церкви Київського пат�
ріархату у Подільському районі м. Києва земель�
ної ділянки для будівництва з реконструкцією,
експлуатацією та обслуговування будинків для
розміщення в них недільної школи центру по ро�
боті з молоддю, адміністративних, житлових при�
міщень, бабтистерію, трапезної та будинку на�
стоятеля на вул. Хорива, 3 (літ. Б) у Подільсько�
му районі м. Києва (Д�6888).(Від 13.10.2016
№ 08/231�4295/ПР).

153) Про передачу земельної ділянки товари�
ству з обмеженою відповідальністю «КЖБК БМУ�
1» для будівництва житлових будинків з підзем�
ним паркінгом на вул. Вавилових, 9�11 у Шев�
ченківському районі м. Києва (А�22781).(Від
03.10.2016 № 08/231�4084/ПР).

154) Про передачу земельної ділянки товари�
ству з обмеженою відповідальністю «АВТОБАН�
СЕРВІС» для влаштування під’їздів та виїздів на
вул. Миколи Трублаїні, 1�б у Святошинському
районі м. Києва (Д�6859). (Від 16.02.2016 № 08/231�
921/ПР).

155) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування під’�
їзду на вул. Івана Клименка, 1�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А�22115).(Від 06.06.2016
№ 08/231�2483/ПР).

156) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» земельної
ділянки для будівництва, обслуговування та ре�
монту об’єктів транспортної інфраструктури (за�
їзд та виїзд до автозаправного комплексу) на
вул. Семена Скляренка, 5�б в Оболонському
районі м. Києва (Д�7153).(Від 19.09.2016 № 08/231�
З864/ПР).

157) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП» земель�
ної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування торговельно�офісної будівлі на
вул. Попудренка, 50�в у Деснянському районі
м. Києва. (Д�6976). (Від 30.03.2016 № 08/231�
1554/ПР).

158) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕР�
НОМУ ТОВАРИСТВУ «МАГАЗИН 450» земельної
ділянки для будівництва та обслуговування ма�
газину на вул. Голосіївській, 4 (літ. Б) у Голосіїв�
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ському районі м. Києва. (Д�7046) (Від 18.08.2016
№ 08/231�3510/ПР).

159) Про передачу публічному акціонерному
товариству «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» земельної ді�
лянки для будівництва багатоповерхових житло�
вих будинків (в тому числі соціальне житло, до�
ступне та інше) з об’єктами соціально�побуто�
вого призначення на вул. Петра Радченка, 27�29
у Солом’янському районі м. Києва. (Д�6262). (Від
30.06.2016 № 08/231�2776/ПР).

160) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ ГРУП»
земельних ділянок для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування житлових будинків з пар�
кінгом та вбудовано�прибудованими адміністра�
тивними приміщеннями і закладами громадсько�
го харчування на вул. Електриків, 28 у Поділь�
ському районі м. Києва.(Д�7704) (Від 21.11.2016
№ 08/231�4689/ПР).

161) Про передачу земельної ділянки кому�
нальному підприємству «Київтранспарксервіс»
для паркування автотранспорту, облаштування
відкритої автостоянки з об’єктами транспортної
інфраструктури та обслуговування населення на
просп. Академіка Палладіна, 23 у Святошинсько�
му районі м. Києва (Д�4817).(Від 10.02.2016
№ 08/231�812/ПР).

162) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОСОЛЮШН» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування буді�
вель транспортної інфраструктури (об’єктів до�
рожнього сервісу) на вул. Затишній, 1 у Дарниць�
кому районі м. Києва (Д�7646). (Від 03.10.2016
№ 08/231�4074/ПР).

163) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОТЕХСІТІ» земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування будівель
транспортної інфраструктури (об’єктів дорож�
нього сервісу) на вул. Затишній, 3 у Дарницько�
му районі м. Києва. (Д�7655). (Від 03.10.2016
№ 08/231�4075/ПР).

164) Про передачу земельної ділянки грома�
дянину Литвиненку Леоніду Васильовичу для екс�
плуатації та обслуговування магазину на бульв.
Ярослава Гашека, 8 літ. «В» у Дніпровському райо�
ні м. Києва (А�21493). (Від 19.09.2016 № 08/231�
3861/ПР).

165) Про передачу земельної ділянки ТОВА�
РИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАТИНКА» для експлуатації та обслуговуван�
ня будівлі кафе з літнім майданчиком на просп.
Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м.
Києва (А�21826). (Від 29.12.2015 № 08/231�
358/ПР).

166) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВВ 2015» земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд на вул. Семена Скляренка, 9 в
Оболонському районі м. Києва. (А�22490). (Від
06.09.2016 № 08/231�З726/ПР).

167) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування
магазину продовольчих товарів та непродоволь�
чих товарів на вул. Олександра Сабурова, 20�а
у Деснянському районі м. Києва. (А�22668) (Від
13.10.2016 № 08/231�4296/ПР).

168) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СОПРОМАТ» земельної ділян�
ки для експлуатації та обслуговування виробни�
чо�технологічної бази на вул. Медовій, 3 у Соло�
м’янському районі м. Києва.(А�21107) (Від
13.01.2016 № 08/231�393/ПР).

169) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ЕЛЕКТРО�ПРО» земельної ді�
лянки для розміщення та обслуговування об’єк�
та енергетичної інфраструктури (трансформа�
торної підстанції) на Набережно�Рибальській до�
розі в Оболонському районі м. Києва. (Д�7513).
(Від 19.09.2016 № 08/231�3867/ПР).

170) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних діля�
нок для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлово�рекреаційного комплексу з 
об’єктами інженерно�транспортної інфраструк�
тури між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною
у Дарницькому районі м. Києва. (Д�7239). (Від
18.05.2016 № 08/231�2267/ПР).

171) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної ділян�
ки для будівництва житлового комплексу з вбу�

довано�прибудованими нежитловими торгово�
офісними приміщеннями та підземним паркін�
гом (довідведення до основної ділянки) на вул. Ми�
коли Островського, 7�а у Солом’янському райо�
ні м. Києва. (Д�7165). (Від 15.12.2015 № 08/231�
178/ПР).

172) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АРТ�СІСТЕМ» земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування дитя�
чо�юнацького розважального комплексу з під�
приємствами громадського харчування, торгів�
лі та сфери послуг та третього рівня критої ав�
тостоянки на Дніпровському узвозі, 1 у Печер�
ському районі м. Києва.(А�22485) (Від 05.09.2016
№ 08/231�З700/ПР).

173) Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «С і А» у земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лово�громадської забудови з об’єктами соціаль�
ної та інженерно�транспортної інфраструктури
на вул. Євгена Сверстюка, 4 у Дніпровському
районі м. Києва. (Д�7908). (Від 21.11.2016 № 08/231�
4690/ПР).

174) Про передачу земельної ділянки товари�
ству з обмеженою відповідальністю «МЕДІНКОМ»
для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивного будинку та господарських будівель на
вул. Олеся Гончара, 33�в у Шевченківському райо�
ні м. Києва (А�21377).(Від 25.01.2016 № 08/231�
505/ПР).

175) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР «МЕДЕКС» земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування медично�діагностично�
го центру на вул. Авіаконструктора Антонова, 13
(літ. А) у Солом’янському районі м. Києва. 
(Д�6138). (Від 18.04.2016 № 08/231�1872/ПР).

176) Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 10.11.2016 № 314/1318 «Про
внесення змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 14.12.2007 № 66�6�00442». (Від 23.11.2016
№ 08/231�4712/ПР).

177) Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 10.08.2011 № 79�6�00816.
(А�22828) (Від 12.10.2016 № 08/231�4268/ПР).

178) Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 17.04.2015 № 245, укла�
деного між Київською міською радою та товари�
ством з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС
ХАУС» на просп. Степана Бандери, 32� д в Обо�
лонському районі м. Києва.(Д�7801) (Від 17.11.2016
№ 08/231�4654/ПР).

179) Про внесення змін у додаток до рішення
Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233
«Про приватизацію земельних ділянок для бу�
дівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Шевченків�
ському районі м. Києва». (А�22166). (Від 27.04.2016
№ 08/231�2017/ПР).

180) Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про пе�
редачу земельної ділянки комунальному підпри�
ємству виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» для будівниц�
тва житлового будинку з об’єктами соціально�
культурного призначення та підземним паркін�
гом на вул. Милославській (навпроти буд. N№ 35�
39) у Деснянському районі м. Києва». (А�22391)
(Від 19.05.2016 № 08/231�2248/ПР).

181) Про поновлення малому приватному ко�
мерційному підприємству «КАТЮША» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу на
вул. Богатирській, 2�д в Оболонському районі 
м. Києва та внесення змін до нього (А�21296).(Від
15.07.2016 № 08/231�З035/ПР).

182) Про поновлення товариству з обмеже�
ною відповідальністю «КЛУБ «Т�2» договорів орен�
ди земельних ділянок для експлуатації та обслу�
говування будівлі магазину на вул. Лятошинсько�
го, 18�б у Голосіївському районі м. Києва та вне�
сення змін до них. (А�21790). (Від 27.07.2016
№ 08/231�3224/ПР).

183) Про поновлення публічному акціонерно�
му товариству «ВТОРЕС» договору оренди зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання заготівельного пункту вторинної сирови�
ни на вул. Тимофія Шамрила, 6 у Шевченківсько�
му районі м. Києва та внесення змін до нього.
(А�13327) (Від 04.10.2016 № 08/231�4104/ПР).

184) Про розірвання договору оренди земель�
ної ділянки від 25.09.2007 № 2636, укладеного
між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Центр сприяння
підприємництву» та надання земельній ділянці
статусу скверу.(Від 23.05.2016 № 08/231�1475/ПР).

185) Про розірвання договору оренди земель�
ної ділянки площею 0,3482 га на проспекті Во�
лодимира Маяковського, 2�б у Деснянському
районі м. Києва, укладеного між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відпо�
відальністю науково�технічне підприємство «Бо�
нус�П» № 62�6�00364 від 14.11.2006 року та на�
дання земельній ділянці статусу скверу. (Від
16.09.2016 № 08/231�3851/ПР).

186) Про розірвання договору оренди земель�
ної ділянки площею 0,3614 га на проспекті Мико�
ли Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укла�
деного між Київською міською радою та товари�
ством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО�
БУД» № 1484 від 24.12. 2010. (Від 16.09.2016
№ 08/231�З849/ПР).

187) Про розірвання договору оренди земель�
ної ділянки площею 2,6495 га на Столичному шо�
се (урочище Бичок, ділянка 1), укладеного між
Київською міською радою та TOB «Авеста�Буд»
№ 79�6�00791 від 29.10.2010 року. (Від 07.12.2015
№ 08/231�30/ПР).

188) Про відмову у поновленні договору орен�
ди земельної ділянки від 11.04.2008 № 91�6�
00765, укладеного між Київською міською радою
та закритим акціонерним товариством «Україн�
ський центр обслуговування пасажирів на заліз�
ничному транспорті України» для будівництва
підпірної стінки з влаштуванням підземного ав�
топаркінгу та офісних приміщень з подальшими
їх експлуатацією та обслуговуванням. (А�20971).
(Від 07.11.2016 № 08/231�4537/ПР).

189) Про відмову у поновленні договору орен�
ди земельної ділянки від 31.05.2005 № 91�6�
00446 (з урахування додаткової угоди про по�
новлення та про внесення змін та доповнень
до Договору оренди земельної ділянки від
23.09.2011 № 91�6�00940), укладеного між Ки�
ївською міською радою та закритим акціонер�
ним товариством «Український центр обслу�
говування пасажирів на залізничному транс�
порті України» для експлуатації та обслугову�
вання автостоянки. (А�22083). (Від 07.11.2016
№ 08/231�4536/ПР).

190) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Кур’янову Миколі Вік�
торовичу на вул. Вітавській, 30�а у Голосіївсько�
му районі м. Києва для будівництва і обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель
і споруд. (К�27866). (Від 13.10.2016 № 08/231�
4294/ПР).

191) Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Луговій, 9, діл. 13 у Дарницькому районі 
м. Києва громадянці Стремяковій Галині Петрів�
ні, члену садівничого товариства «Зелений луг»,
для ведення колективного садівництва. (А�21821).
(Від 15.06.2016 № 08/231�2621/ПР).

192) Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Луговій, 9, діл. 11 у Дарницькому районі 
м. Києва громадянці Іванчик Наталії Вікторівні,
члену садівничого товариства «Зелений луг», для
ведення колективного садівництва (А�21822).
(Від 15.06.2016 № 08/231�2622/ПР).

193) Про погодження технічної документа�
ції із землеустрою щодо поділу земельної ді�
лянки на вул. Луговій, 9, діл. 9 у Дарницькому
районі м. Києва громадянці Даніловій Марії
Вікторівні, члену садівничого товариства «Зе�
лений луг», для ведення колективного садів�
ництва (А�21823). (Від 06.07.2016 № 08/231�
2887/ПР).

194) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Гріденку Богдану Євге�
новичу на вул. Свято�Георгіївській, 25 у Голосіїв�
ському районі м. Києва для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�23829). (Від 12.05.2016 № 08/231�
2142/ПР).

195) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки гр. Стеблян Ірині Олексіївні на вул.

Свято�Георгіївській, 20 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд.
(К�26172). (Від 12.05.2016 № 08/231�2135/ПР).

196) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Чиженку Петру Юхимо�
вичу на вул. Свято�Георгіївській, 9 у Голосіївсько�
му районі м. Києва для будівництва та обслуго�
вування жилого будинку, господарських будівель
і споруд. (К�23854). (Від 27.04.2016 № 08/231�
2035/ПР).

197) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Гулько Галині Панасівні
на вул. Свято�Георгіївській, 13 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель
і споруд. (К�23824). (Від 12.05.2016 № 08/231�
2141/ПР).

198) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд (К�25915). (Від 27.04.2016
№ 08/231�2033/ПР).

199) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Жуковичу Артему Вя�
чеславовичу на вул. Новікова�Прибоя, 13 в Обо�
лонському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд. (К�25699). (Від 05.04.2016
№ 08/231�1643/ПР).

200) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Гурин Ніні Миколаївні на
вул. Березневій, 2�д у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд. 
(К�23371). (Від 17.05.2016 № 08/231�2199/ПР).

201) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Черненко Валентині Ана�
толіївні на вул. Повітрофлотскій, 69�а у Соло�
м’янському районі м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�26653). (Від 12.05.2016 № 08/231�
2148/ПР).

202) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Коровченко Євдокії Гна�
тівні на вул. 56�ій Садовій, діл.5�а у Дарницько�
му районі м. Києва для ведення колективного са�
дівництва. (К�26660). (Від 13.06.2016 № 08/231�
2580/ПР).

203) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Майданській Марині Іва�
нівні, члену садівничого товариства «Світанок»,
на вул. 57�ій Садовій, діл. 79 у Дарницькому райо�
ні м. Києва для ведення колективного садівниц�
тва. (К�26556). (Від 11.05.2016 № 08/231 —
2124/ПР).

204) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Паращенку Ігорю Оле�
говичу, члену садівничого товариства «Автомо�
біліст», на вул. 118�ій А Садовій, діл. 69 у Дар�
ницькому районі м. Києва для ведення колектив�
ного садівництва (К�26619). (Від 10.05.2016
№ 08/231�2083/ПР).

205) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Осадчому Олександру
Миколайовичу, члену садівничого товариства
«Оболонь�2», на вул. 1�ій Продольній, діл. 1�а в
Оболонському районі м. Києва для ведення са�
дівництва (К�26415). (Від 19.05.2016 № 08/231�
2240/ПР).

206) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Павлій Ользі Ана�
толіївні на вул. Риболовецькій, 45�д у Голосі�
ївському районі м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд. (К�26853). (Від 02.08.2016
№ 08/231�3308/ПР).

207) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
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ної ділянки громадянину Туганову Олександру
Володимировичу у пров. Совському, 25 у Соло�
м’янському районі м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�26186). (Від 29.03.2016 
№ 08/231�1536/ПР).

208) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Пунінській Ларисі Воло�
димирівні на вул. Лютневій, 1�а у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель
і споруд. (К�24488). (Від 11.07.2016 
№ 08/231�2922/ПР).

209) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Кликавці Андрію Бори�
совичу на вул. Новомічурінській, 5�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва для будівництва і обслу�
говування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд. (К�25864). (Від 15.02.2016 
№ 08/231�884/ПР).

210) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Бебешко Ользі Федорів�
ні на вул. Березневій, 94�а у Дарницькому райо�
ні м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд. (К�24102). (Від 25.05.2016 № 08/231�2351/ПР).

211) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянину Самойлюку Євгену Гри�
горовичу на вул. Бонч�Бруєвича, 23�б у Свято�
шинському районі міста Києва для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд. (К�23364). (Від 17.05.2016
№ 08/231�2203/ПР).

212) Про відмову товариству з обмеженою від�
повідальністю «Антарес�Компані» у передачі в
оренду земельних ділянок для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування торговельно�побу�
тового комплексу на вул. Героїв Дніпра, 37 (кін�
цева зупинка трамваїв №№ 4, 16) в Оболонсько�
му районі м. Києва. (А�18713). (Від 10.02.2016
№ 08/231�818/ПР).

213) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському комунальному ви�
робничому підприємству «Міськпаливо» на бульв.
Перова у Дніпровському районі м. Києва для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування авто�
заправного комплексу (АЗК). (К�23519). (Від
19.04.2016 № 08/231�1906/ПР).

214) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському комунальному ви�
робничому підприємству «Міськпаливо» на просп.
Повітрофлотському у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслу�
говування автозаправного комплексу. (К�23532).
(Від 07.06.2016 № 08/231�2516/ПР).

215) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОРГАРАНТ» на вул.
Березняківській, 21�а у Дніпровському районі 
м. Києва для організації транспортної інфра�
структури (заїзду). (К�25545). (Від 20.04.2016
№ 08/231�1919/ПР).

216) Про відмову у наданні дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «КОНСТРАКШН МА�
ШИНЕРІ» на вул. Саперно�Слобідській у Голо�
сіївському районі м. Києва для розміщення та
експлуатації будівель і споруд іншого назем�
ного транспорту. (К�25348). (Від 04.07.2016
№ 08/231�2812/ПР).

217) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тодоренко Ната�
лії Валентинівні у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого бу�
динку, господарських будівель і споруд. (К�24448).
(Від 05.07.2016 № 08/231�2847/ПР).

218) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Лебедю Остапу
Володимировичу на вул. Бродівській у Голосіїв�
ському районі міста Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�

дівель і споруд. (К�23065). (Від 05.07.2016 
№ 08/231�2849/ПР).

219) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Помогайбо Іго�
рю Веніаміновичу на вул. Бродівській у Голосіїв�
ському районі міста Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�23197). (Від 11.07.2016 
№ 08/231�2925/ПР).

220) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянину Фекліну Дмит�
ру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни Соло�
м’янського району м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�26665). (Від 25.05.2016 
№ 08/231�2364/ПР).

221) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Аксамітовсько�
му Владиславу Вячеславовичу на вул. Богатир�
ській в Оболонському районі м. Києва для інди�
відуального дачного будівництва. (К�26909). (Від
05.07.2016 № 08/231�2852/ПР).

222) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тиханському
Анатолію Петровичу на вул. Фестивальній у Го�
лосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд. (К�24487). (Від 11.07.2016 
№ 08/231�2924/ПР).

223) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Морській Людми�
лі Миколаївні на вул. Михайла Чалого у Свято�
шинському районі м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�26943). (Від 11.07.2016 
№ 08/231�2923/ПР).

224) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Гопчак Катерині
Станіславівні на вул. Луговій, 18�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва для будівництва і обслу�
говування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд. (К�26771). (Від 05.07.2016 
№ 08/231�2848/ПР).

225) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянину Жовтанію Єв�
генію Михайловичу у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд.
(К�23699). (Від 05.07.2016 № 08/231�2851/ПР).

226) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва. (К�26763). (Від 29.06.2016 
№ 08/231�2769/ПР).

227) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва (К�26761). (Від 05.07.2016 
№ 08/231�2846/ПР).

228) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва. (К�26759). (Від 29.06.2016 
№ 08/231�2770/ПР).

229) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва (К�26766). (Від 04.07.2016 
№ 08/231�2814/ПР).

230) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�

сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва. (К�26762). (Від 29.06.2016 
№ 08/231�2773/ПР).

231) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва (К�26765). (Від 29.06.2016 
№ 08/231�2772/ПР).

232) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивіду�
ального житлового, гаражного і дачного будів�
ництва. (К�26764). (Від 29.06.2016 
№ 08/231�2771/ПР).

233) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянину Жовтанію Єв�
генію Михайловичу у мікрорайоні Жуляни Соло�
м’янського району м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�26955). (Від 26.07.2016 
№ 08/231�3197/ПР).

234) Про відмову у наданні дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки гаражно�будівельно�
му кооперативу «Дружба 2» на вул. Тирасполь�
ській, 12 у Шевченківському районі м. Києва
для будівництва соціального житла з інфра�
структурою. (К�26692). (Від 06.07.2016 
№ 08/231�2886/ПР).

235) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Карпенко Людми�
лі Олександрівні на вул. Ясній, 30 у Солом’ян�
ському районі міста Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�26877). (Від 04.07.2016 
№ 08/231�2818/ПР).

236) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Кольченко Лілії
Володимирівні у пров. Лазурному, 15 у Голосіїв�
ському районі міста Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд. (К�24415). (Від 04.07.2016
№ 08/231�2813/ПР).

237) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянину Тимофієву Дмит�
ру Володимировичу у пров. Садовому у Соло�
м’янському районі м. Києва для ведення садів�
ництва. (К�26977). (Від 04.07.2016 
№ 08/231�2817/ПР).

238) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Антоненку Ген�
надію Івановичу на вул. Промисловій у Голосіїв�
ському районі м. Києва для будівництва гаража.
(К�24444). (Від 26.07.2016 № 08/231�3196/ПР).

239) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Зай Софії Вале�
ріївні на вул. Московській, 39�а у Печерському
районі м. Києва для будівництва гаражу. (К�26855).
(Від 15.06.2016 № 08/231�2618/ПР).

240) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Яловій Наталії Во�
лодимирівні на вул. Ягідній у Голосіївському райо�
ні м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд. (К�23053). (Від 04.07.2016 № 08/231�2816/ПР).

241) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Селезню Івану
Трохимовичу на вул. Лисогірній, у Голосіївсько�
му районі міста Києва для будівництва і обслу�
говування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд. (К�23199). (Від 04.07.2016 
№ 08/231�2819/ПР).

242) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дем’ян Вікторії
Василівні на узвозі Фрометівському, 24�а у Го�

лосіївському районі м. Києва для для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд. (К�23660). (Від
04.07.2016 № 08/231�2815/ПР).

243) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Трусову Сергію
Івановичу на Фрометівському узвозі, 8 у Голосі�
ївському районі міста Києва для індивідуально�
го гаражного будівництва. (К�23178). (Від 26.07.2016
№ 08/231�3195/ПР).

244) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Карпенко Галині
Петрівні на вул. Свято�Георгіївській, 49 у Голосі�
ївському районі м. Києва для будівництва і об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�23851). (Від 05.09.2016 
№ 08/231�З702/ПР).

245) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ященко Ірині Ана�
толіївні у пров. Вешенському, 53 у Деснянсько�
му районі для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд.
(К�25460). (Від 19.05.2016 № 08/231�2246/ПР).

246) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Неверовській На�
дії Вікторівні на вул. Садовій, 3�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва для для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд. (К�24207). (Від 31.05.2016 
№ 08/231�2417/ПР).

247) Про відмову у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Прохоренку Олек�
сію Миколайовичу на вул. Леніна, 106�б у Соло�
м’янському районі м. Києва для для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд. (К�24421). (Від 30.05.2016
№ 08/231�2379/ПР).

248) Інформаційна довідка щодо діяльності
тимчасової контрольної комісії Київради з пи�
тань перевірки обставин, які призвели до відне�
сення Публічного акціонерного товариства «Ко�
мерційний банк «Хрещатик» до категорії непла�
тоспроможних.

249) Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок Національному музею «Меморіал
жертв Голодомору» на вул. Лаврській,3 у Печер�
ському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування Національного музею «Меморіал
жертв Голодомору». (К�28249) (Від 22.11.2016
№ 08/231�4697/ПР).

250) Про внесення змін до Програми еконо�
мічного і соціального розвитку міста Києва на
2016 рік, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 22 грудня 2015 року № 60/60. (Від
02.12.2016 № 08/231�4792/ПР).

251) Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61
«Про бюджет міста Києва на 2016 рік». (Від
02.12.2016 № 08/231�4791/ПР).

252) Про затвердження списку лауреатів на
присудження Премії Київської міської ради за
внесок молоді у розвиток місцевого самовряду�
вання. (Від 25.11.2016 № 08/231�4745/ПР).

253) Про звернення Київської міської ради до
Національної поліції України (від 24.11.2016
№ 08/231�4718/ПР).

254) Про затвердження міської цільової програ�
ми «Сприяння розвитку громадянського суспіль�
ства у м. Києві на 2017�2019 рр.»(Від 29.11.2016
№ 08/231�4762/ПР).

255) Про затвердження Міської цільової про�
грами протидії захворюванню на туберкульоз на
2017�2021 роки. ( Від 06.12.2016 
№ 08/231�4808/ПР).

256) Про затвердження Міської цільової про�
грами протидії епідемії ВІЛ�інфекції на 2017�2021
роки. (Від 06.12.2016 № 08/231�4810 ПР).

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет «Науковець» 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 798/1802 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської місь&
кої ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініці&
ативної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Ки&
ївській міській раді 19.09.2016 під № 08/КО&11054, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініці&
юванню створення органу самоорганізації населення від 14.09.2016 та список учасників зборів жителів за міс&
цем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Íàóêîâåöü».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Íàóêîâåöü» ä³º â

ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 14-á íà âóëèö³ Ìåò-

ðîëîã³÷í³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Íàóêîâåöü» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Íàóêîâåöü» â ìåæàõ òåðè-

òîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíêó ó

Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ

ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèí-

êó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà

çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè

çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íà-

ðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-

òóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëî-

çàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ

ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì,

ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñè-

òè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè

ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà

äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-

ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-

âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Íàóêîâåöü» íàáóâàº âëàñíèõ ïîâ-

íîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-

íîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Íàóêîâåöü» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³-

àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðà-

ö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìî-

îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíå-

ñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó îðãà-

í³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî

ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äî-

â³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Íàóêîâåöü» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü

çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ-

÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Провулок Святошинський, 2» 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 797/1801 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської місь&
кої ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініці&
ативної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Ки&
ївській міській раді 23.09.2016 під № 08/КО&11217, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініці&
юванню створення органу самоорганізації населення від 16.09.2016 та список учасників зборів жителів за міс&
цем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³-

çàö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó —

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿòîøèí-

ñüêèé, 2».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿ-

òîøèíñüêèé, 2» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó

¹ 2 ó ïðîâóëêó Ñâÿòîøèíñüêîìó ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿòîøèíñüêèé, 2» ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿòîøèíñüêèé,

2» â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñ-

í³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíêó ó

Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ

ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèí-

êó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà

çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè

çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íà-

ðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-

òóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëî-

çàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ

ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì,

ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñè-

òè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè

ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà

äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-

ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-

âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿòîøèíñüêèé, 2»

íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëå-

ãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿòîøèíñüêèé, 2» â

ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ íàïðà-

âèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êî-

ï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ

ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåð-

äæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âè-

êîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó

ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîð-

ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó

ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

(ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿòîøèíñüêèé, 2» ó ìåæàõ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до деяких рішень 
Київської міської ради щодо окремих підприємств 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 792/1796 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської
міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної гро&
мади міста Києва», рішення Київської міської ради від 14 травня 2015 року № 467/1331 «Про створення кому&
нального концерну «Центр комунального сервісу», рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року
№ 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово&комунальним господарством міста Києва», з
метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äíåñòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ï³äïîðÿäêóâàòè

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ê³ ï³äïðèºìñòâà: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãî-

ëîñ³¿âæèòëîñåðâ³ñ», êîä ªÄÐÏÎÓ 33440974; êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòà-

ö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-103 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó»,

êîä ªÄÐÏÎÓ 26385316; êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-105

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385486;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëó-

àòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-107 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó»,

êîä ªÄÐÏÎÓ 35509619; êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-109

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385523;
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êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëó-

àòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-110 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó»,

êîä ªÄÐÏÎÓ 26408187; êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-111

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385463;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëó-

àòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-112 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó»,

êîä ªÄÐÏÎÓ 35509645; êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî «Ãîñïîäàð Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êè-

ºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 14315687; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ íå-

æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êè-

ºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35660296; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ çàìîâíèêà ç óïðàâë³ííÿ

æèòëîâèì ãîñïîäàðñòâîì Äàðíèöüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 31722755; êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó» Äåñíÿíñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, êîä ªÄÐÏÎÓ 36657100; êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëî-

âîãî ãîñïîäàðñòâà «Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ» Äåñ-

íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, êîä ªÄÐÏÎÓ

31776030; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à

äèðåêö³ÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», êîä

ªÄÐÏÎÓ 38133008; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ï-

ðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, êîä ªÄÐÏÎÓ

03366612; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ñëóæáà

çàìîâíèêà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã» Îáî-

ëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, êîä ªÄÐÏÎÓ

05757498; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Îáîëîíü-

æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó 

ì. Êèºâ³, êîä ªÄÐÏÎÓ 32454080; êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïî-

äàðñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà «Ïå÷åðñü-

êæèòëî», êîä ªÄÐÏÎÓ 03366569; êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïî-

äàðñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà «Õðåùà-

òèê», êîä ªÄÐÏÎÓ 35534430; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-

ñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà «Ïå÷åðñüêà

áðàìà», êîä ªÄÐÏÎÓ 34239762; êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïî-

äàðñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà «Ëèïêè-

æèòëîñåðâ³ñ», êîä ªÄÐÏÎÓ 05756837; êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êóðåí³âñüêå Ïîä³ëüñüêî-

ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669360;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ë³ñîâå Ïîä³ëüñüêî-

ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669381;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Â³òðÿí³ ãîðè Ïîä³ëü-

ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ

35669376; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ââåäåí-

ñüêå Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà», êîä 

ªÄÐÏÎÓ 35669355; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Âèíîãðàäàð Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà»,

êîä ªÄÐÏÎÓ 35669334; êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî «Ãàëèöüêå Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êè-

ºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669313; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Ìîñòèöüêèé Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669397; êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî «Íèâêè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669287; êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî «Ñèíüîîçåðíå Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669329; êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòðàëüíèé Ïîä³ëüñüêî-

ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669345;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ ç óïðàâ-

ë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïî-

ä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ

35669250; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåê-

ö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», êîä

ªÄÐÏÎÓ 36037999; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Ñâÿòî-

øèíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, êîä ªÄÐÏÎÓ

03366552; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-1», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114046; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-2», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114004; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-3», êîä ªÄÐÏÎÓ

36113990; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-4», êîä ªÄÐÏÎÓ

36113985; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-5», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114025; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-6», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114072; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-7», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114019; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-8», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114067; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-9», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114051; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðåìîíò-

íî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ-10», êîä ªÄÐÏÎÓ

36114088; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íäóñòð³-

àëüíå» Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», êîä ªÄÐÏÎÓ 35756924;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Áàòè¿âñüêå» Ñîëî-

ì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿», êîä ªÄÐÏÎÓ 35756966; êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Â³äðàäíåíñüêå» Ñîëîì’ÿí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿», êîä ªÄÐÏÎÓ 35756950; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Ãðóøê³âñüêå» Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», êîä

ªÄÐÏÎÓ 35756939; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Çàë³çíè÷íå» Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», êîä ªÄÐÏÎÓ

35756945; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «×îêîë³â-

ñüêå» Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», êîä ªÄÐÏÎÓ 35756971;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëó-

àòàö³éíà êîíòîðà «Ä³áðîâà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966139; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà

«Äåãòÿð³âñüêà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä

ªÄÐÏÎÓ 34966191; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà «Çîëîòîóñ-

ò³âñüêà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ

34966228; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëî-

âî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà «Ëóê’ÿí³âêà» Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 34966076; êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòà-

ö³éíà êîíòîðà «Ìèõàéë³âñüêà» Øåâ÷åíê³âñüêî-

ãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 34967420; êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîí-

òîðà «Íèâêè» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä 

ªÄÐÏÎÓ 34967394; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà «Ïîêðîâ-

ñüêà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ

34966102; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëî-

âî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà «Ñèðåöü» Øåâ÷åí-

ê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 34966013; êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòà-

ö³éíà êîíòîðà «Òàòàðêà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-

íó», êîä ªÄÐÏÎÓ 34966165; êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà

«Öåíòðàëüíà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä

ªÄÐÏÎÓ 34965989; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòîðà «Øóëÿâêà»

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 34967368;

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîâî-åêñïëó-

àòàö³éíà êîíòîðà «ßðîñëàâñüêà» Øåâ÷åíê³â-

ñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄÐÏÎÓ 34966048; êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî  «Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ

ñïîæèâà÷³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó», êîä ªÄ-

ÐÏÎÓ 31731838.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàòâåðäèòè òà/àáî âíåñòè çì³íè äî ñòàòóò³â êî-

ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî òàêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè:

3.1. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31

áåðåçíÿ 2011 ðîêó ¹ 102/5489 «Ïðî äåÿê³ ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè 2.1-

2.7 òà ï³äïóíêò 2.10 ïóíêòó 2 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 2.8, 2.9, 2.11-2.13 ïóíê-

òó 2 ââàæàòè ï³äïóíêòàìè 2.1-2.5 â³äïîâ³äíî.

3.2. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06

æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 201/6417 «Ïðî äåÿê³ ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà

óñòàíîâ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðå-

äàþòüñÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» àáçà-

öè 2-4 ïóíêòó 4 âèêëþ÷èòè.

3.3. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27

æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 396/6612 «Ïðî äåÿê³ ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè 3.1

òà 3.2 ïóíêòó 3 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 3.3-3.6 ïóíêòó 3 ââà-

æàòè ï³äïóíêòàìè 3.1-3.4 â³äïîâ³äíî.

3.4. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01

ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 758/6994 «Ïðî äåÿê³ ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè 7.1 òà 7.4

ïóíêòó 7 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 7.2, 7.3 òà 7.5-7.10

ïóíêòó 7 ââàæàòè ï³äïóíêòàìè 7.1-7.8 â³äïîâ³äíî.

3.5. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01

ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 297/8581 «Ïðî äåÿê³

ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè

2.4 òà 2.8 ïóíêòó 2 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 2.5-2.7, 2.9, 2.10 ïóíê-

òó 2 ââàæàòè ï³äïóíêòàìè 2.4-2.8 â³äïîâ³äíî.

3.6. Ó ïóíêò³ 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 405/6621 «Ïðî

äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ñëîâà òà öèôðè «çà âèíÿòêîì

ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêòàõ 5.1, 5.6,

5.12 ïóíêòó 5 ð³øåííÿ» çàì³íèòè ñëîâàìè òà

öèôðàìè «çà âèíÿòêîì ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷å-

íèõ ó ï³äïóíêòàõ 5.1, 5.2, 5.4, 5.6-5.8, 5.12 ïóíê-

òó 5 ð³øåííÿ».

3.7. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06

æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 200/6416 «Ïðî äåÿê³ ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè 9.1 —

9.11 ïóíêòó 9 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 9.12-9.15 ïóíêòó 9

ââàæàòè ï³äïóíêòàìè 9.1-9.4 â³äïîâ³äíî.

3.8. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15

áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 218/7555 «Ïðî äåÿê³ ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè

2.1, 2.2, 2.5-2.14 ïóíêòó 2 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 2.3, 2.4 ïóíêòó 2 ââà-

æàòè ï³äïóíêòàìè 2.1, 2.2 â³äïîâ³äíî.

3.9. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 291/5678 «Ïðî äåÿê³ ïèòàí-

íÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà óñòà-

íîâ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10 ëèñòîïàäà 2011 ðî-

êó ¹ 607/6843) âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«5. Â³äíåñòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ ç

óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó»

Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Øêî-

ëÿð» Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Ñîëîì’ÿíêàáóä³íâåñò» Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ñîëîì’ÿíêà-Ñåðâ³ñ» Ñî-

ëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³ä-

ïðèºìñòâî Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, «Öåíòð ñ³ì’¿» Ñîëî-

ì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

3.10. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ¹ 24/6240 «Ïðî ïèòàí-

íÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íà-

ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åí-

ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à

Äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó»; êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Áëàãîóñòð³é Øåâ÷åíê³âñüêî-

ãî ðàéîíó»; êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòî-

òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó».

4. Öå ð³øåííÿ îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова В. Кличко

Про звіт тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань вивчення та врегулювання 

будівництва і використання земельних ділянок 
на вул. О. Гончара, 17&23 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 813/1817 від 22 грудня 2016 року
Усвідомлюючи особливу значущість унікальної пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а саме: об’єкта

«Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво&Печерська Лавра» та реальну загрозу йо&
го виключення зі списку об’єктів всесвітньої спадщини, що потребує невідкладного реагування з боку місце&
вої влади, вбачається за необхідне розглянути й обговорити звіт тимчасової контрольної комісії Київської
міської ради з питань вивчення та врегулювання будівництва і використання земельних ділянок на вул. 
О. Гончара, 17&23 у Шевченківському районі м. Києва.

Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 6 статті 6, статей 32, 34, 48 Закону України «Про охо&
рону культурної спадщини», статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської місь&
кої ради від 07.07.2016 № 579/579, рішення Київської міської ради від 21.04.2016 № 340/340 «Про створення
тимчасової контрольної комісії Київради з питань врегулювання використання земельних ділянок по вул.
О. Гончара, 17&23 у Шевченківському районі м. Києва», з урахуванням встановлених меж та режимів охорон&
ної зони ансамблю споруд Софійського собору у м. Києві, затверджених наказом Міністерства культури і ту&
ризму України від 23.12.2005 № 1076, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âçÿòè äî â³äîìà çâ³ò òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-

íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âè-

â÷åííÿ òà âðåãóëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³ âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-

23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç

äîäàòêîì.

2. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-

íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âè-

â÷åííÿ òà âðåãóëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³ âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-

23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ø³ñòü

ì³ñÿö³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.12.2014 ¹ 813/1817

Звіт
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань вивчення

та врегулювання будівництва і використання земельних ділянок 
на вул. О. Гончара, 17&23 у Шевченківському районі м. Києва

Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ — ÒÊÊ) ç ïèòàíü âèâ÷åííÿ òà âðåãó-

ëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëà ñòâîðåíà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2016.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 ëþòîãî 2017 ð.

¹12(4925)

9

Äî ñêëàäó ÒÊÊ ââ³éøëî 8 äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà ÒÊÊ — Áàëèöüêà Îëüãà

Ñòàí³ñëàâ³âíà, ñåêðåòàð — Íàçàðåíêî Âîëîäèìèð Åäóàðäîâè÷.

Ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ ÒÊÊ áóëî ïðîâåäåíî 5 çàñ³äàíü.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-

âàííÿ â Óêðà¿í³» îáóìîâëåíî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü ÒÊÊ, ÿê ïðàâèëî, â çàêðèòîìó ðåæèì³, çà-

ñ³äàííÿ ÒÊÊ ïðîâîäèëèñÿ â³äêðèòî, ç àêðåäèòàö³ºþ ïðåñè òà çàëó÷åííÿì åêñïåðò³â, ïðåä-

ñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ òîùî.

Íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³¿ áóëî çàñëóõàíî äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàäíèêà Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãîëîâó Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà

ïðîô³ëüíèõ ôàõ³âö³â ç ð³çíèõ íàïðÿìê³â, â òîìó ÷èñë³, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî-

ãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà», çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðåä-

ñòàâíèêà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àíäð³-

¿âñüêî-ïåéçàæíà ³í³ö³àòèâà», ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ²íñòèòóòó «Ì³ñüêÖèâ³ëüÏðîåêòó», ÷ëåíà

êîëåã³¿ Ãîëîâíî¿ ðàäè Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ïðåä-

ñòàâíèêà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíî-

ãî ³íñòèòóòó áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, ïðåäñòàâíèêà Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

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

ïðåäñòàâíèêà Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿, åêñïåðò³â, ãðîìàäñüêèõ àêòè-

â³ñò³â òîùî.

Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä ÒÊÊ, áóëè íàïðàâëåí³ çâåðíåííÿ â ð³çí³ ïðî-

ô³ëüí³ óñòàíîâè (ïîíàä 80), à ñàìå: äî Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áóä³âíèö-

òâà, ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè,

Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â Óêðà¿íè, Àêàäå-

ì³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì. Êèºâà» (ÊÎ «ÊÈ¯ÂÃÅÍÏËÀÍ»), Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òîùî.

Êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ äåïóòàò³â, âñ³ çâåðíåííÿ, â³äïîâ³ä³ íà çâåðíåííÿ òà êëîïîòàííÿ â³ä

ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ íàäõîäèëè íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿, ðîçãëÿäàëèñü íà çàñ³äàííÿõ â

ïîðÿäêó íàäõîäæåííÿ.

Âñ³ ïðîâåäåí³ òà çàïëàíîâàí³ çàñ³äàííÿ áóëî ðîçä³ëåíî íà ê³ëüêà áëîê³â, ùî ñòîñóâàëèñÿ

êîíêðåòíî âèçíà÷åíî¿ òåìàòèêè:

1) Âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü ÒÊÊ, çàòâåðäæåííÿ ðåãëàìåíòó ðîáîòè ÒÊÊ, óçãîäæåí-

íÿ ïëàíó îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â çàñ³äàíü ÒÊÊ, çàñëóõîâóâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ çàãàëüíî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ ùîäî ôàêòè÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Âçÿòî äî â³äîìà òà ïðîàíàë³çîâàíî: ïðèïèñè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 13.08.2008 ¹ 22-3046/35, â³ä 10.06.2009 ¹ 22-1738/35 ç âèìîãàìè

ïðî íåãàéíå ïðèïèíåííÿ áóäü-ÿêèõ áóä³âåëüíèõ òà çåìëÿíèõ ðîá³ò çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí-

÷àðà, 17-23; ïðèïèñ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24.12.2009 ¹ 85 ïðî íå-

ãàéíå ïðèïèíåííÿ âñ³õ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà çãàäàíîìó îá’ºêò³, ïîñòàíîâó Ì³í³ñòåðñòâà

êóëüòóðè Óêðà¿íè «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî

îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» ùîäî ïîðóøåííÿ ÇÓ «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè»,

à ñàìå: ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 áåç â³äïîâ³äíî-

ãî äîçâîëó öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

â³ä 23.08.2013 ¹ 2 — ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà» áóëî ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³-

äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ øòðàôó â ñóì³ 170 000 (ñòî ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷) ãðí.

2) Çàñëóõîâóâàííÿ òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ùîäî âèñîòíîñò³ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ:

âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Çàçíà÷åíèé îá’ºêò áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ ó Öåíòðàëüíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðåàë³ ì³ñòà (â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷î-

ãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó), â ìåæàõ

îõîðîííî¿ çîíè àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó ó ì. Êèºâ³ (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòó-

ðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076) òà íà òåðèòîð³¿ îõîðîííî¿ (áóôåðíî¿) çîíè 

îá’ºêòà âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè: «Êè¿â: Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ïðèëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ áóä³âë³,

Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâðà» (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 05.07.2011 ¹ 511/0/16-

11).

Â³äïîâ³äíî äî ìåæ òà ðåæèì³â îõîðîííî¿ çîíè àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó ó ì.

Êèºâ³ (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076) ãðàíè÷íî äî-

ïóñòèìà âèñîòà íîâèõ áóäèíê³â ³ íàäáóäîâ íå ïîâèííà áóòè âèùîþ â³ä âèñîòè ïðèëåãëî¿ òðà-

äèö³éíî¿ çàáóäîâè, ùî ñêëàäàº 12-25 ì. Ïåðåâèùåííÿ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ïî-

òðåáóº ñïåö³àëüíèõ êîìïîçèö³éíèõ îá´ðóíòóâàíü, ÿê³ ìàþòü çä³éñíþâàòèñü çà ðîçðîáêè ³ñ-

òîðèêî-ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü, ùî ìàþòü âèçíà÷àòè äëÿ êîæíîãî ïðîåêòîâàíîãî â îõî-

ðîíí³é çîí³ îá’ºêòà ãðàíè÷íî äîïóñòèìó âèñîòó òà ³íø³ ïàðàìåòðè íîâîáóäîâè ÷è íàäáóäîâè.

²ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ — íàóêîâî-ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ, ÿêà âèçíà÷àº íà-

óêîâó êîíöåïö³þ âðàõóâàííÿ ïàì’ÿòîê, îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³éíîãî õàðàêòå-

ðó ñåðåäîâèùà ÿê ì³ñòîôîðìóþ÷èõ ÷èííèê³â ïðè ïðîåêòóâàíí³ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

²ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ ðîçðîáëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè», ïóíêòó 8 Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ìåæ òà ðåæèì³â âèêî-

ðèñòàííÿ ³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â, îáìåæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íèõ

àðåàë³â íàñåëåíèõ ì³ñöü, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13.03.2002

¹ 318.

Ó ôîíä³ íàóêîâî-ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÊÍÌÖ çáåð³ãàºòüñÿ êîï³ÿ âèñíîâê³â ³ñòîðèêî-ì³ñ-

òîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, íà ÿêå ïîñèëàºòüñÿ çàáóäîâíèê (ðîçðîáëåíå ó 2004 ðîö³), áóä³â-

íèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà âáóäîâàíèì ïàð-

ê³íãîì çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 â ì. Êèºâ³. Ïóíêò 2 çãàäàíèõ âèñíîâê³â âñòàíîâëþº

ãðàíè÷íî äîïóñòèìó âèñîòó ³ ïîâåðõîâ³ñòü áóäèíêó íà ð³âí³ 41.0 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 15 ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ðîçðîáëåííÿ ³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³â-

íèõ îá´ðóíòóâàíü (çàòâåðäæåí³ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 17.02.2012 ¹ 122)

³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ, ùî âèêîíóºòüñÿ íà ñòàä³¿ ï³äãîòîâêè ïåðåäïðîåêòíî¿

(ïðîåêòíî¿) äîêóìåíòàö³¿, ÷èííå âïðîäîâæ 5-òè ðîê³â.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî çà âêàçàíîþ àäðå-

ñîþ ó ôîíä³ íàóêîâî-ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÊÍÌÖ â³äñóòíÿ.

Ôàêòè÷íî, çàáóäîâíèê ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ, äîñòîâ³ðí³ñòü

ÿêîãî º ñóìí³âíîþ. Íàóêîâèé êåð³âíèê ³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ îô³ö³éíî çà-

ÿâèâ, ùî í³êîëè íå ïîãîäæóâàâ çàçíà÷åíó âèñîòí³ñòü ³ êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óº ïðîòè íå¿. Çâà-

æàþ÷è íà òàê³ îáñòàâèíè, â õîä³ ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ 16 ÷åðâíÿ 2016 ðî-

êó áóëî ï³äãîòîâëåíî ìàòåð³àëè òà â³äïðàâëåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî

ïðàâîïîðóøåííÿ â ïðîêóðàòóðó ì. Êèºâà, ùî ìàº îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî

ñòàòòåþ 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè — ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ.

Ïðîêóðàòóðîþ ì. Êèºâà 23.06.2016 â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòèëèñü ó çâåðíåíí³, âíåñåíî äî ªäè-

íîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 42016100000000619 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðà-

âîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Âèñîòí³ñòü çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà º îäíèì ç êëþ÷îâèõ ïèòàíü, ùî ïîòðåáóº âèð³øåííÿ, ñòâî-

ðþº çàãðîçó âèêëþ÷åííÿ îá’ºêòà ³ç âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Êè¿â: Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñî-

ô³¿ òà ïðèëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ áóä³âë³, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâðà» íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êîì³òåòó âñå-

ñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè.

Ó 2009 ðîö³ çã³äíî ç ðîç’ÿñíåííÿìè Ì³æíàðîäíî¿ ðàäè ç îõîðîíè ïàì’ÿòîê òà ³ñòîðè÷íèõ

ì³ñöü (²ÊÎÌÎÑ), âèêëàäåíèìè â ëèñò³ ¹ WHC/74/2049/UA/AS/FB â³ä 20.11.2009 ùîäî ïðî-

åêòó áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23, áóëî çðîáëåíî ñïîñòåðåæåí-

íÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ïðîåêò áóä³âíèöòâà çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ñóïåðå÷èòü òðàäèö³éíîìó

ïðîñòîðîâîìó ñèíòåçó áóôåðíî¿ çîíè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿. Â³äïîâ³äíî äî âèÿâëåíèõ ñïîñòåðå-

æåíü ²ÊÎÌÎÑ áóëî íàäàíî ðåêîìåíäàö³¿ çíà÷íî çìåíøèòè âèñîòí³ñòü áóä³âíèöòâà — âåðõíÿ

ìåæà íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè âèñîòó ïðèëåãëèõ áóä³âåëü; ðîçìåæóâàòè îá’ºäíàíèé ôàñàä

íà ìåíø³ ÷àñòèíè òà ïåðåäáà÷èòè ì³æ íèìè ïðîì³æêè.

Íà 39-³é ñåñ³¿ Êîì³òåòó âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè (äàë³ — ÊÂÑ) ÞÍÅÑÊÎ — ì³æóðÿäîâîãî îð-

ãàíó, ÿêèé êîíòðîëþº âèêîíàííÿ Êîíâåíö³¿ ÞÍÅÑÊÎ ïðî îõîðîíó âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ ³ ïðè-

ðîäíî¿ ñïàäùèíè, áóëî îêðåìî íàãîëîøåíî íà íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ óçÿòèõ Óêðà¿íîþ çî-

áîâ’ÿçàíü ïî çáåðåæåííþ ³ â³äíîâëåííþ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ðîçì³ùåíèõ íà ¿¿ òå-

ðèòîð³¿.

Çã³äíî ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ 39 ñåñ³¿ ÊÂÑ (äàë³ — Ð³øåííÿ) ðàçîì ³ç ïîñèëàííÿì íà ïîïå-

ðåäí³ ð³øåííÿ ñåñ³é ÊÂÑ â ðàìêàõ ïóíêòó «Ñòàí çáåðåæåííÿ îá’ºêò³â, âêëþ÷åíèõ äî Ñïèñêó

âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ», áóëî óõâàëåíî çáàëàíñîâàíå ð³øåííÿ ùîäî óêðà¿íñüêî¿

ïàì’ÿòêè âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ, à ñàìå: îá’ºêòà «Êè¿â: Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ïðè-

ëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ ñïîðóäè, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâðà».

Çã³äíî ç ïóíêòîì 5 ïðèéíÿòîãî Ð³øåííÿ Óêðà¿í³ áóëî ðåêîìåíäîâàíî çìåíøèòè âèñîòó íå-

â³äïîâ³äíèõ òà äèñîíóþ÷èõ áóäèíê³â ó áóôåðí³é çîí³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ òà, ÿê³ çàãðîæóþòü òà/àáî

ìàþòü íåãàòèâíèé âïëèâ íà âèçíà÷åíó óí³âåðñàëüíó ö³íí³ñòü îá’ºêòà, øëÿõîì çíåñåííÿ âæå

ïîáóäîâàíèõ ïîâåðõ³â äî ð³âíÿ ñóñ³äí³õ ³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäí³õ ð³øåíü.

Â õîä³ ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³¿ ïðîô³ëüíèìè ôàõ³âöÿìè íàâåäåí³ òàê³ äîïóñòèì³ ð³âí³ âèñîòíîñò³:

— 41 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³ — ïðåäñòàâíèê òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²í-

âåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà» (çàáóäîâíèê), íà ï³äñòàâ³ ñóìí³âíîãî ³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíîãî

îá´ðóíòóâàííÿ (²ÌÎ) æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî çíà÷åííÿ òà âáó-

äîâàíèì ïàðê³íãîì â³ä 2004 ðîêó (â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, äèâ. âèùå);

— 27 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³ — Êè¿âñüêèé íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïî îõîðîí³, ðåñòàâðà-

ö³¿ òà âèêîðèñòàííþ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ì³í³ñòåð-

ñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076 (â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ÒÊÊ â³ä

14.06.2016);

— 11.8 ì, 26 ì, 24.3 ì, 26.3 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³, ð³âåíü ïðèëåãëî¿ ³ñòîðè÷íî¿ çàáóäîâè —

Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà

êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076 (â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ÒÊÊ â³ä 14.06.2016);

— 26 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³, 213 ì- âèñîòà ðåëüºôó êâàðòàëó ïî âóë. Î. Ãîí÷àðà 191.7:187.0

ì — ²íñòèòóò ì³ñüêîãî öèâ³ëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ, íà ï³äñòàâ³ âðàõóâàííÿ âçàºìíîãî âïëèâó

êîìïëåêñó ñïîðóä Ñîáîðó Ñâÿòî¿ Ñîô³¿, ì³ñüêî¿ çàáóäîâè, øèðèíó âóëèö³, âèñîòó ³ñòîðè÷íî¿

çàáóäîâè òà ïðîïîðö³¿ ïðîñòîðó âóëèö³;

— çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ïîâåðõ³â äî 7-8 — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íà ï³ä-

ñòàâ³ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076;

— 22 ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³, âèñîòà ïðèëåãëèõ áóä³âåëü — ïðåäñòàâíèêè Íàö³îíàëüíîãî çà-

ïîâ³äíèêó «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà», íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä

23.12.2005 ¹ 1076 (â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ÒÊÊ â³ä 09.06.2016);

— 12 ìåòð³â â³ä ïîâåðõí³ çåìë³, âèñîòà áåçïîñåðåäíüî ïðèëåãëèõ áóä³âåëü — Íàö³îíàëüíà

ñï³ëêà àðõ³òåêòîð³â Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä

23.12.2005 ¹ 1076 (â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ÒÊÊ â³ä 14.06.2016).

Çàáóäîâíèê, òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà»,

çóõâàëî íåõòóº âèùåçàçíà÷åíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè.

3) Çàñëóõîâóâàííÿ òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ùîäî ã³äðîãåîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Íàö³îíàëüíîìó

çàïîâ³äíèêó «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì íîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí-

÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ãåîëîã³÷íî¿, çîêðåìà, ã³ä-

ðîãåîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèö-

òâîì íîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

òàêîæ ìàº áóòè íàëåæíèì ÷èíîì ïðîàíàë³çîâàíà òà âðàõîâàíà ïðè ïðèéíÿòò³ îñòàòî÷íîãî ð³-

øåííÿ ÒÊÊ.

Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà àðõ³òåêòîð³â Óêðà¿íè ó â³äïîâ³ä³ íà çâåðíåííÿ ÒÊÊ â³ä 14.06.2016 âêàçóº:

«Áóä³âíèöòâî íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 òàêîæ ñïðèÿº ï³äíÿòòþ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä, ùî º äó-

æå íåáåçïå÷íèì äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî îòî÷åííÿ ïàì’ÿòîê (êîìïëåêñ ðîçòàøîâàíèé íà ëåñî-

âèõ ´ðóíòàõ, ùî ïðîñ³äàþòü ïðè íàéìåíøîìó ïðîìîêàíí³».

²íñòèòóò ãåîëîã³÷íèõ íàóê ÍÀÍ Óêðà¿íè ó â³äïîâ³ä³ íà çâåðíåííÿ ÒÊÊ â³ä 01.06.2016 íàäàâ íà-

ñòóïíèé âèñíîâîê: «Ââàæàºìî, ùî áóäü-ÿêå áóä³âíèöòâî â áóôåðí³é (îõîðîíí³é) çîí³ îá’ºê-

òà ñâ³òîâî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íå ïîâèííî ïðîâîäèòèñü, îñê³ëüêè öå ïðèâîäèòü äî ïîðó-

øåííÿ ãåîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå íà òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íîãî àðåàëó «Ñòàðîäàâí³é Êè¿â» º

÷àñòèíîþ ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà».

ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà» íàäàëî ÒÊÊ ³íôîðìàö³þ ùîäî âïëèâó áóä³âíèöòâà íà

âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 íà ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì òåðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» (ëèñò

â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 2405/2) ç äîäàòêàìè: êîï³ÿ çâ³òó ÍÄ²ÁÊ â³ä 28.08.2009, êîï³ÿ âèñ-

íîâêó ÒÎÂ «²ÃÂ ÂÊÏ «Ìåãàáóä» â³ä 29.12.2011, êîï³¿ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä (ç 2009 ïî 2012 pp.,

ç 2001 —2015 pp.), äå çàçíà÷åíî: «... áóä³âíèöòâî íà Ãîí÷àðà 17-23 íå âïëèíóëî íà ð³âåíü

´ðóíòîâèõ âîä íà òåðèòîð³¿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿...».

Òàê, ÒÊÊ ïðîâåäåíî àíàë³ç òà äîñë³äæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ãåîëîã³÷íî¿, çîêðåìà, ã³äðîãåîëîã³÷-

íî¿ ñèòóàö³¿ â Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì íîâîãî

áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, äëÿ ïðèé-

íÿòòÿ îá´ðóíòîâàíîãî òà âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ â ö³é ÷àñòèí³.

4) Çàòâåðäæåíî ïðîåêò çâåðíåííÿ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ â÷èíåí-

íÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ ä³é ùîäî ñêàñóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ òà îáìåæåíü çàáóäîâè çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà àäðåñîþ: âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â

ïîðÿäêó ñòàòåé 26, 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³».
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Ïîäàíî ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ùî ï³äòðèìàíèé

íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó, â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³

òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿.

5) Çàñëóõàíî ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿ ç áóä³âíèöòâîì ç óðàõóâàííÿì äîïîâ³äåé

ïðåäñòàâíèê³â Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà çàïîâ³äíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè Óêðà¿íè; Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³; Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿); ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³-

âåëüíà ãðóïà».

Çàñëóõàíî ³íôîðìàö³þ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿â-

ñüêà» òà ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà» ùîäî ï³äãîòîâêè äî ïðè¿çäó ìîí³òîðèíãîâî¿

ì³ñ³¿ ÞÍÅÑÊÎ ç ïåðåâ³ðêè ðîá³ò, ùî çä³éñíþþòüñÿ â ìåæàõ îõîðîííî¿ çîíè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿.

Óçãîäæåíî ïëàí ïîäàëüøèõ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè äî ïðè¿çäó ìîí³òîðèíãîâî¿ ì³ñ³¿ ÞÍÅÑÊÎ

ùîäî ïåðåâ³ðêè çàçíà÷åíîãî âèùå áóä³âíèöòâà.

Âñòàíîâëåíî, ùî Äåðæàâíà àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíà ³íñïåêö³ÿ ñâî¿ì ð³øåííÿì àíóëþâàëà

äîçâ³ë ¹ 0424-Øâ/Ñ â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó íà áóä³âíèöòâî ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà

ãðóïà», íà çâåäåííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà

âáóäîâàíèì ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà â³ä 8 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî çàìîâíèê çä³éñíèâ êîðåãóâàííÿ ïðîåêòó áóä³â-

íèöòâà áåç îòðèìàííÿ âèõ³äíèõ äàíèõ íà ïðîåêòóâàííÿ.

Òàê, ó ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà» â³äñóòí³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî çà

âêàçàíîþ àäðåñîþ.

Çàòâåðäæåíî ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó òèì÷àñîâî¿

êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âèâ÷åííÿ òà âðåãóëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³

âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» òà äîäàòîê äî íüîãî.

Ï³äñóìîâóþ÷è ïðîâåäåíó ðîáîòó ç ïèòàíü âèâ÷åííÿ òà âðåãóëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³ âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

âðàõîâóþ÷è ôàêò ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ çà àäðåñîþ: âóë.

Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó Öåíòðàëüíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðå-

àë³ ì³ñòà (â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà

ïåð³îä äî 2020 ðîêó), â ìåæàõ îõîðîííî¿ çîíè àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó ó ì. Êè-

ºâ³ (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076) òà íà òåðèòîð³¿

îõîðîííî¿ (áóôåðíî¿) çîíè îá’ºêòà âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè: «Êè¿â: Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ïðè-

ëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ áóä³âë³, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâðà» (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè

â³ä 05.07.2011 ¹ 511/0/16-11), êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêòîì 6 ñòàòò³

6, ñòàòòÿìè 32, 34, 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè», ñòàòòåþ 9 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòåþ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ñòàò-

ò³ 12 Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

07.07.2016 ¹ 579/579, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ âèêëþ÷åííÿ îá’ºêòà âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè

ÞÍÅÑÊÎ «Êè¿â: Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ïðèëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ áóä³âë³, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâ-

ðà» ç ïåðåë³êó îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êîì³òåòó âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùè-

íè, òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ ââàæàº çà íåîáõ³äíå òà íàäàº òàê³ ïðîïîçèö³¿:

1. ÒÎÂ «²íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíà ãðóïà» äîáðîâ³ëüíî âèêîíàòè ðåêîìåíäàö³¿ ²ÊÎÌÎÑ òà ð³-

øåííÿ 39-¿ ñåñ³¿ ÊÂÑ (ì. Áîíí, 2015), òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî çíèæåííÿ ïîâåð-

õîâîñò³ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà «Æèòëîâèé êîìïëåêñ ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî çíà÷åííÿ

òà âáóäîâàíèì ïàðê³íãîì» íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020

p.,çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 370/1804,

Ïðàâèë çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ñ³÷íÿ

2005 ðîêó ¹ 11/2587, çîêðåìà, äîäàòêà 11 «Ìåæ³ òà ðåæèì âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ îõîðîí-

íî¿ çîíè àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó», çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005 ¹ 1076, äî ð³âíÿ 12 (äâàíàäöÿòè) — 25 (äâàäöÿòè ï’ÿ-

òè) ì â³ä ïîâåðõí³ çåìë³ øëÿõîì äåìîíòàæó âæå çáóäîâàíèõ íàäëèøêîâèõ ïîâåðõ³â.

2. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ çàáóäîâíèêîì ðåêîìåíäàö³é, âèêëàäåíèõ â ïóíêò³ 1, Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é ðàä³ â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2454 (äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè) êâ. ì, ùî çíàõîäèòü-

ñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, óêëàäåíîãî ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íâåñòèö³éíî-áó-

ä³âåëüíà ãðóïà» â³ä 22.10.2004 ¹ 91-6-00355, â ñóäîâîìó ïîðÿäêó, ùî ïåðåäáà÷åíî ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà

âóë. Î. Ãîí÷àðà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ï³äòðèìàíèì íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó.

3. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî ñêàñóâàííÿ ì³ñòîáó-

ä³âíèõ óìîâ òà îáìåæåíü çàáóäîâè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà àäðåñîþ: âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17-

23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â ïîðÿäêó ñòàòåé 26, 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³».

4. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çâåðíóòèñÿ äî ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà ç ïðîõàííÿì ïðèñêîðè-

òè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìàº îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó,

ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùîäî ÿêîãî òèì÷àñîâîþ êîí-

òðîëüíîþ êîì³ñ³ºþ áóëî ï³äãîòîâëåíî ìàòåð³ëè òà â³äïðàâëåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå

êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â ïðîêóðàòóðó ì. Êèºâà.

5. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðîäîâæèòè ðîáîòó Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü âèâ÷åííÿ òà âðåãóëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî áóëà ñòâîðåíà ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2016.

ÒÊÊ áóëè ïðèéíÿò³ äóæå âàæëèâ³ ð³øåííÿ, áóä³âíèöòâî çà âêàçàíîþ àäðåñîþ íå âåäåòüñÿ,

ïðîòå ñèòóàö³ÿ íå âèð³øåíà äî ê³íöÿ, íå ïîñòàâëåíî ô³íàëüíó «êðàïêó».

Òàê, íåîáõ³äíî ïðîêîíòðîëþâàòè òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íàïðàöüîâàíîãî ÒÊÊ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë.

Î. Ãîí÷àðà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ï³äòðèìàíå íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ âèêëþ÷åííÿ îá’ºêòà âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Êè¿â: Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ïðèëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ áóä³âë³, Êèºâî-

Ïå÷åðñüêà Ëàâðà» ç ïåðåë³êó îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êîì³òåòó âñå-

ñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè.

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé, ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ ðåçóëüòàò³â çàïëàíîâàíî¿ ìîí³òîðèí-

ãîâî¿ ì³ñ³¿ ÞÍÅÑÊÎ ùîäî ïåðåâ³ðêè îá’ºêòà âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Êè¿â: Ñîáîð

Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ïðèëåãë³ ìîíàñòèðñüê³ áóä³âë³, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâðà» ââàæàºòüñÿ çà íåîá-

õ³äíå ïðîäîâæèòè ðîáîòó ÒÊÊ.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів 
у м. Києві»

Рішення Київської міської ради № 791/1795 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статей 266, 267, 268і, 293 Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве са&

моврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629 «Ïðî âñòà-

íîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³»

(â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58/923) òàê³ çì³íè:

1.1. Â àáçàö³ äðóãîìó ï³äïóíêòó 1.2 ïóíêòó 1 ñëî-

âà «ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ

îñ³á».

1.2. Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì 5 òàêîãî çì³ñ-

òó:

«5. Ñóá’ºêòè ïîäàííÿ (ðîçðîáíèêè) ïðîåêò³â

ð³øåíü, ÿêèìè âíîñÿòüñÿ çì³íè äî öüîãî ð³øåí-

íÿ, äîäàþòü äî ïðîåêòó ð³øåííÿ âèñíîâîê îðãà-

í³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè íà â³ä-

ïîâ³äí³ñòü òàêèõ ð³øåíü ïîäàòêîâîìó çàêîíî-

äàâñòâó Óêðà¿íè.».

1.3. Ïóíêò 5 ââàæàòè ïóíêòîì 6.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-

äàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó

¹ 58/923):

2.1. Ó ðîçä³ë³ 5:

2.1.1. äîïîâíèòè ïóíêò 5.2 íîâèì àáçàöîì òà-

êîãî çì³ñòó:

«ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó äî ñòàâêè

ïîäàòêó çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíèæóâàëüíèé êîåô³-

ö³ºíò 0,75»;

2.1.2. äîïîâíèòè ïóíêò 5.3 íîâèì àáçàöîì òà-

êîãî çì³ñòó:

«ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó äî ñòàâêè

ïîäàòêó çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíèæóâàëüíèé êîåô³-

ö³ºíò 0,75».

3. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-

äàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó

¹ 58/923):

3.1. Â àáçàö³ ïåðøîìó ïóíêòó 2.1 ðîçä³ëó 2

öèôðè «750» çàì³íèòè öèôðàìè «375».

4. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-

äàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó

¹ 58/923):

4.1. Ó ï³äïóíêò³ 5.3.3 ïóíêòó 5.3 ðîçä³ëó 5:

4.1.1. ó äðóãîìó àáçàö³ ï³äïóíêòó 5.3.3.11 öèô-

ðè «2017» çàì³íèòè öèôðàìè «2018»;

4.1.2. ó äðóãîìó àáçàö³ ï³äïóíêòó 5.3.3.12 öèô-

ðè «2017» çàì³íèòè öèôðàìè «2018»;

4.1.3. ó äðóãîìó àáçàö³ ï³äïóíêòó 5.3.3.13 öèô-

ðè «2017» çàì³íèòè öèôðàìè «2018»;

4.1.4. ó ï³äïóíêò³ 5.3.3.27 öèôðè «1,0» çàì³-

íèòè öèôðàìè «2,0»;

4.1.5. ó äðóãîìó àáçàö³ ï³äïóíêòó 5.3.3.27 ñëî-

âà ³ öèôðè «1 ñ³÷íÿ 2017» çàì³íèòè ñëîâàìè ³

öèôðàìè «1 ëèïíÿ 2017»;

4.1.6. ó ï³äïóíêò³ 5.3.3.28 öèôðè «1,0» çàì³-

íèòè öèôðàìè «2,0»;

4.1.7. ó äðóãîìó àáçàö³ ï³äïóíêòó 5.3.3.28 ñëî-

âà ³ öèôðè «1 ñ³÷íÿ 2017» çàì³íèòè ñëîâàìè ³

öèôðàìè «1 ëèïíÿ 2017».

4.1.8. ï³äïóíêò 5.3.3 äîïîâíèòè íîâèì ï³ä-

ïóíêòîì 5.3.3.29 òàêîãî çì³ñòó:

«5.3.3.29. âëàñíèê³â íåæèëèõ ïðèì³ùåíü (éî-

ãî ÷àñòèí) ó áàãàòîêâàðòèðíèõ æèëèõ áóäèíêàõ,

çà ïëîù³ ï³ä òàêèìè ïðèì³ùåííÿìè (¿õ ÷àñòèíà-

ìè) ç óðàõóâàííÿì ïðîïîðö³éíî¿ ÷àñòêè ïðèáó-

äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,— 1,0».

5. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-

äàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó

¹ 58/923):

5.1. Äîïîâíèòè ïóíêò 3.1 ðîçä³ëó 3 íîâèì ï³ä-

ïóíêòîì 3.1.4: 

«3.1.4. Äî ñòàâêè çáîðó, âèçíà÷åíî¿ ï³äïóíê-

òàìè 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ïóíêòó 3.1 ðîçä³ëó 3 çà-

ñòîñîâóþòüñÿ òàê³ ïîíèæóâàëüí³ êîåô³ö³ºíòè: 

ç 1 ñ³÷íÿ ïî 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó — 0,5; 

ç 1 ëèïíÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó — 0,75».

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про затвердження Порядку встановлення засобів обліку 
гарячого та холодного водопостачання 

за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим 
категоріям населення міста Києва

Рішення Київської міської ради № 790/1794 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської

міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. На&
зустріч киянам» на 2016 — 2018 роки» та з метою соціального захисту окремих пільгових категорій громадян
міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê âñòàíîâëåííÿ çà-

ñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñ-

òà÷àííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà îêðåìèì ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåí-

íÿ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-

òó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà

ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.12.2016 ¹ 790/1794

Порядок
встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання 

за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим 
категоріям населення міста Києва

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà îêðåìèì ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ

ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ), à ñàìå:
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³íâàë³äàì ² ãðóïè ï³äãðóïè «À»;

ä³òÿì-³íâàë³äàì ï³äãðóïè «À»;

îäèíîêèì íåïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîãëÿäó, ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè ÿêèõ

íå ïåðåâèùóº ï³âòîðà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöå-

çäàòí³ñòü òà ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñ-

òà Êèºâà (äàë³ — îäèíîê³ íåïðàöþþ÷³ ïåíñ³îíåðè);

³íâàë³äàì ² ãðóïè ï³äãðóïè «Á» òà ³íâàë³äàì II ãðóïè, ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè ÿêèõ íå ïåðåâè-

ùóº ï³âòîðà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü òà

ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà (äà-

ë³ — ³íâàë³äè ² ï³äãðóïè «Á» òà II ãðóïè);

îï³êóíàì íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé-ñèð³ò.

2. Âèòðàòè íà âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ï³ëüãîâèì êà-

òåãîð³ÿì íàñåëåííÿ çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íà-

ñåëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè îäíîðàçîâî òà çà

óìîâè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â îáë³êó ó æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³.

4. Âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³ä-

ñòàâ³ çàÿâè, ÿêà ïîäàºòüñÿ äî êîìóíàëüíîãî êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó» ÷åðåç éîãî

â³äïîâ³äíèé ðàéîííèé ñåðâ³ñíèé öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ç íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

çà çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè, ÿêà íàëåæèòü äî ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ,

çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî Ïîðÿäêó, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

êîï³ÿ äîâ³äêè ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â (êð³ì îñ³á, ÿê³ ÷åðåç

ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðò-

êè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñ-

ïîðò³ ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâà çä³éñíþâàòè áóäü-ÿê³ ïëàòåæ³ çà ñåð³ºþ òà íîìåðîì ïàñïîðòà);

êîï³ÿ ïåíñ³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ àáî êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äòâåðäæóº â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ ³íâà-

ë³äà àáî äèòèíè-³íâàë³äà â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùå-

íîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³».

Äëÿ îäèíîêèõ íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â ² ãðóïè ï³äãðóïè «Á» òà II ãðóïè äîäàòêîâî

äîäàþòüñÿ:

â³äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á — ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî ñóìè âèïëà÷åíèõ äî-

õîä³â òà óòðèìàíèõ ïîäàòê³â, âèäàí³ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè;

äîâ³äêà ïðî ïåðåáóâàííÿ íà îáë³êó â òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñ-

òà Êèºâà;

äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ àáî çàðåºñòðîâàíèõ ó æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³/áóäèíêó îñ³á.

Äëÿ îï³êóí³â íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé-ñèð³ò äîäàòêîâî äîäàºòüñÿ êîï³ÿ ð³øåííÿ (ðîçïîðÿäæåííÿ)

ïðî âñòàíîâëåííÿ îï³êè (ï³êëóâàííÿ).

Êîï³¿ âñ³õ äîêóìåíò³â íàäàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì îðèã³íàë³â.

5. Êîìóíàëüíèé êîíöåðí «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

5.1. Çä³éñíþº ðåºñòðàö³þ çàÿâ ïðî âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ, äî ÿêèõ äîäàþòüñÿ êîï³¿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó.

5.2. Çä³éñíþº îáë³ê ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó çâåðíóëèñÿ çà âñòàíîâëåí-

íÿì çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêèì âñòàíîâëåíî çà-

ñîáè îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, òà íàäàº â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ Äåïàðòà-

ìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5.3. Ðîçãëÿäàº äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó.

5.4. Çä³éñíþº çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãà-

ðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ.

6. Ãðàíè÷íà âàðò³ñòü ðîá³ò ³ç âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà-

÷àííÿ ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî äëÿ êîæíî¿ êâàðòèðè òà íå ïîâèííà

ïåðåâèùóâàòè 853,00 ãðí (ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ îäíîãî çàñîáó îáë³êó), 1705,00 ãðí (ó ðàç³ âñòà-

íîâëåííÿ äâîõ çàñîá³â îáë³êó) òà 3410,00 ãðí (ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ÷îòèðüîõ çàñîá³â îáë³êó).

7. Ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ àáî â³äìîâó ó âñòàíîâëåíí³ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíî-

ãî âîäîïîñòà÷àííÿ ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ ïðèéìàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ ïîäàíîãî êîìóíàëüíèì êîíöåðíîì «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó»

ïåðåë³êó ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè çàñîáè îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ ³ç âðàõóâàííÿì àêòà îáñòåæåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á.

Ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó âñòàíîâëåíí³ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õî-

ëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ º:

ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, ùî äîäàþòüñÿ äî çàÿâè ïðî âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õî-

ëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, íå â ïîâíîìó îáñÿç³;

ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, ùî äîäàþòüñÿ äî çàÿâè ïðî âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õî-

ëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ùî íå ñâ³ä÷àòü ïðî íàëåæí³ñòü ô³çè÷íî¿ îñîáè äî ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é

íàñåëåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî Ïîðÿäêó.

Ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº çàÿâ-

íèêó ÷åðåç êîìóíàëüíèé êîíöåðí «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó».

8. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óº ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç âñòàíîâëåííÿ

çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ â ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî ïîì³ñÿ÷íîãî ðîçïèñó áþäæåòíèõ àñèã-

íóâàíü íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

9. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é çàáåçïå÷óþòü ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ùîäî çì³ñòó öüîãî Ïîðÿäêó.
Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Басейна, 5&б» 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 799/1803 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської місь&
кої ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініці&
ативної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Ки&
ївській міській раді 14.07.2016 за № 08/К&8402, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюван&
ню створення органу самоорганізації населення від 01.07.2016 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàñåé-

íà, 5-á» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 5-á íà

âóëèö³ Áàñåéí³é ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò ÄÂóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á» â

ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâ-

íîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ

ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèí-

êó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà

çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè

çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íà-

ðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-

òóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëî-

çàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ

ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì,

ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñè-

òè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè

ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà

äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-

ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-

âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á» íàáóâàº

âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó

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

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á» â ì³ñÿ÷-

íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåê-

ðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðå-

ºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî

âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíî-

ãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ,

äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâ-

íîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âè-

êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â. 

Київський міський голова 
В. Кличко

Про створення комунального некомерційного підприємства 
«Київський міський центр громадського здоров’я» 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 783/1787 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, статей 78, 137 Господарського кодексу України, пунк&

ту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпе&
чення профілактики та контролю захворювань, моніторингу санітарного стану навколишнього середовища
та епідеміологічної ситуації в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ãðîìàä-

ñüêîãî çäîðîâ’ÿ» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿).

2. Âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êî-

ìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè-

¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ»

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ñóì³

1000, 00 (îäíà òèñÿ÷à) ãðèâåíü çà ðàõóíîê ãðî-

øîâîãî âíåñêó âëàñíèêà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî íåêî-

ìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ» âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
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äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïî-

ñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü âëàñòíîñò³.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про створення комунального некомерційного підприємства 
«Лабораторний центр» виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 784/1788 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, статей 78, 137 Господарського кодексу України, пунк&
ту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпе&
чення профілактики та контролю захворювань, моніторингу санітарного стану навколишнього середовища
та епідеміологічної ситуації в м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Ëàáîðàòîðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êî-

ìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ëà-

áîðàòîðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â ñóì³ 1000, 00 (îäíà òèñÿ÷à) ãðè-

âåíü çà ðàõóíîê ãðîøîâîãî âíåñêó âëàñíèêà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî íåêî-

ìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ëàáîðàòîðíèé öåíòð»

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãî-

äæåííÿì ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради від 17.12.2015 № 25/25 

«Про затвердження плану діяльності 
Київської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 542/1546 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно&
сті», статті 46 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 17.12.2015 ¹ 25/25 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëà-

íó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâ-

êè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2016 ð³ê» òà-

ê³ çì³íè:

— äîïîâíèòè äîäàòîê äî öüîãî ð³øåííÿ ïîçè-

ö³ÿìè 68, 69, 70, 71 çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãó-

ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 08.12.2016 ¹ 542/1546

71. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін у додаток 3 до рішення
Київської міської ради від
24 лютого 2011 року
№56/5443"

Впорядкування правових
відносин суб'єктів
господарювання — власників
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально$культурного чи
іншого призначення шляхом
внесення технічних правок,
наповнення бюджету м.Києва,
стимулювання розвитку малого
підприємництва шляхом
зменшення фінансового
навантаження 

Протягом
2016 року

Депутат Київської міської
ради Михайленко Владислав
Олегович

68. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 14 липня
2011 року №378/5765 "Про
питання впорядкування
діяльності суб'єктів
господарювання у галузі
зв'язку та інформаційних
технологій"

3 метою підвищення
ефективного використання
об'єктів права комунальної
власності, створення
сприятливих умов для
ефективного надання послуг
населенню в галузі зв'язку та
інформаційних технологій

Протягом
2016 року 

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

69. Проект рішення Київської
міської ради "Про
припинення розміщення
пересувних цирків$шапіто з
тваринами на території міста
Києва"

Зменшення порушення
нормативно$правових актів і
законодавства України
власниками цирків$шапіто щодо
тварин, яких вони неналежно
утримують і жорстоко
експлуатують Припинення
пропаганди жорстокого
поводження з тваринами у місті
Києві Популяризація гуманності
$ та моральності в суспільстві по
відношенню до диких і домашніх
тварин 

Протягом
2016 року

Депутати Київської міської
ради Пинзеник Олеся
Олександрівна, Пилипенко
Сергій Олександрович,
Гуманенко Валерій
Леонідович, Шаповал
Анатолій Анатолійович

70. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 17.03.2016
№237/237 "Про деякі
питання розміщення
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально$культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві"

Запобігання негативним
наслідкам розміщення об'єктів в
охоронних зонах міських
інженерних комунікацій.
Дотримання суб'єктами господа$
рювання, об'єкти яких
розташовані у м. Києві, вимог
містобудівного, земельного,
природоохоронного
законодавства та режиму
охоронних зон міських
інженерних мереж

Протягом
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
житлово$комунального
господарства та паливно$
енергетичного комплексу
Голова постійної комісії
Бондаренко Володимир
Дмитрович Секретар постійної
комісії Костюшко Олег
Петрович

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Підлісній, 2 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 804/1808 від 22 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 10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,8 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ï³äë³ñí³é,

2 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç

äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ðîêó

¹ 806/3381, ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2015

ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 2017 ðîêó ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016

¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між просп. Академіка Палладіна та будинками

№№ 87, 87&а на вул. Академіка Вернадського 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 18/1022 від 22 вересня 2016 року
Відповідно до статті 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речо&

вих 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 10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,52 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ ïðîñï. Àêà-

äåì³êà Ïàëëàä³íà òà áóäèíêàìè ¹¹ 87, 87-à

íà âóë. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî

ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про організаційно&правові заходи 
щодо утворення наглядових рад комунальних 

підприємств територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 174/1178 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до частини сьомої і частини восьмої статті 78 Господарського кодексу України, пунктів 301 і 302
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:

1.1. Êðèòåð³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ óòâîðåííÿ

íàãëÿäîâî¿ ðàäè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà º îáîâ’ÿç-

êîâèì.

1.2. Ïîðÿäîê óòâîðåííÿ, îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ òà ë³êâ³äàö³¿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà òà ¿¿ êîì³òåò³â (ó ðàç³ ¿õ óòâîðåííÿ).

1.3. Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåí³â íàãëÿäîâî¿

ðàäè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êåð³âíèêàì êîìóíàëü-

íèõ ï³äïðèºìñòâ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó òðè-

ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïðèâåñòè ñòàòóòè òà âíóò-

ð³øí³ ïîëîæåííÿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ó

â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíå-

ñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà-

¿íè ùîäî óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ òà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³» òà öüîãî ð³øåííÿ, à òà-

êîæ çä³éñíèòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ â³äïîâ³ä-

íèõ çì³í ó ñòàòóòíèõ äîêóìåíòàõ.

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій за адресою: вул. Ревуцького, 10/2,

вул. Анни Ахматової, 2&а у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 805/1809 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже&
них наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10
квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,15 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà àäðåñîþ: âóë.

Ðåâóöüêîãî, 10/2, âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, 2-à ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-

êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-

öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-

òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,

âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-

â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëü-

íèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó,

çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ «Êè¿âçåëåíáóä»

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âè-

çíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3,

4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Донецькій, 57&а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 807/1811 від 22 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,6575 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Äî-

íåöüê³é, 57-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà

äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій вздовж будинку 48 на бульв. Перова 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 811/1815 від 22 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,25 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà áóëüâ. Ïåðî-

âà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç

äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³ä-

ïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-

íó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-

íî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009

¹ 714/2783, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó ñêâåð³â

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³-

äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì

âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-

çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíê-

òàìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Живописній, 12 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 803/1807 від 22 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 10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,17 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Æèâî-

ïèñí³é, 12 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äî-

äàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî

ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2015

ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 2017 ðîêó ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016

¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про затвердження плану діяльності 
Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів

на 2017 рік
Рішення Київської міської ради № 794/1798 від 22 грудня  2016 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно&
сті», статті 46 Регламенту Київської міської ради, з метою планування діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення держав&
ної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïëàí ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àê-

ò³â íà 2017 ð³ê çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.12.2015 ¹ 25/25

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîð-

íèõ àêò³â íà 2016 ð³ê».

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè øëÿõîì

îïóáë³êóâàííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

«Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãó-

ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.12.2016 ¹ 794/1798

План
діяльності Київської міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
№
з/п

Вид і назва проекту
регуляторного акта

Ціль прийняття Строки
підготов$
ки
проекту

Найменування
відповідальних
підрозділів

При$
мітка

1. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 26.01.2012
№20/7357 "Про
затвердження Концепції
розвитку зовнішньої
реклами в місті Києві"

Приведення рішення Київської
міської ради від 26.01.2012 №20/7357
у відповідність до законодавчих актів
України у сфері безпеки руху та про
благоустрій населених пунктів

І квартал
2017 року

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

2. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Правил
розміщення рекламних
засобів в місті Києві"

Встановлення вимог щодо
розміщення рекламних засобів на
території міста Києва з метою
забезпечення безпеки населення та
створення сприятливого середовища
існування

Протягом
2017 року

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

3. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 22 вересня
2011 року №37/6253 "Про
затвердження Порядку
розміщення реклами в 
м. Києві"

Приведення рішення у відповідність
до законів України "Про рекламу",
"Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності", Типових
правил розміщення зовнішньої
реклами, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від
29.12.2003 №2067 (із змінами та
доповненнями)

І квартал
2017 року

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

4. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Порядку
переведення дачних і
садових будинків, що
відповідають державним
будівельним нормам, у жилі
будинки"

Порядок затверджується з метою
реалізації громадянами права
відповідно до закону на переведення
своїх дачних або садових будинків,
що відповідають державним
будівельним нормам, у жилі будинки

Протягом
2017 року

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

5. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 21.04.2015
№415/1280 "Про
затвердження Положення
про оренду майна
територіальної громади
міста Києва"

3 метою підвищення ефективності
використання майна територіальної
громади міста Києва, відображення у
діючому Положенні про оренду
майна територіальної громади міста
Києва змін, які відбулись у
законодавстві України протягом
2014$2015 років, а також прискорення
процедури передачі майна в оренду

Протягом
2017 року

Департамент
комунальної власності
м. Києва виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

6. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 21.04.2015
№415/1280 "Про
затвердження Положення
про оренду майна
територіальної громади
міста Києва"

Метою прийняття запропонованого
проекту рішення є спрощення
процедури передачі майна
комунальної власності
територіальної громади міста Києва в
оренду, прискорення укладання
договорів оренди та збільшення
надходжень до бюджету міста Києва
від оренди

На
початок
2017 року

Департамент
комунальної власності
м. Києва виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

7. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення
про порядок проведення
інвестиційних конкурсів для
будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об'єктів
житлового та нежитлового
призначення, незавер$
шеного будівництва,
інженерно$ транспортної
інфраструктури міста Києва"

3 метою створення сприятливих умов
для впровадження інвестиційної
діяльності та забезпечення
збалансованого економічного та
соціального розвитку міста Києва,
запровадження відкритих
економічних методів залучення
додаткових коштів для виконання
програм соціально$економічного
розвитку столиці

Протягом
2017 року

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

8. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 14 липня
2011 року №378/5765 "Про
питання впорядкування
діяльності суб'єктів
господарювання у галузі
зв'язку та інформаційних
технологій"

3 метою підвищення ефективного
використання об'єктів права
комунальної власності, створення
сприятливих умов для ефективного
надання послуг населенню в галузі
зв'язку та інформаційних технологій

Протягом
2017 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

9. Проект рішення Київської
міської ради "Про
запровадження пілотного
проекту щодо часткового
відшкодування вартості
лікарських засобів для
лікування осіб з
гіпертонічною хворобою"

Метою прийняття рішення є
запровадження у місті Києві
пілотного проекту щодо часткового
відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою, для
зниження захворюваності населення
міста Києва на гіпертонічну хворобу,
ішемічну хворобу, судинні ураження
мозку та смертності від ускладнень 

III
квартал
2017 року

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

гіпертонічної хвороби, підвищення
тривалості і якості життя хворих на
серцево$судинні захворювання

10. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення
про порядок організації та
проведення недержавних
масових громадських
заходів культурно$
просвітницького,
спортивного, видовищного
характеру"

3 метою впорядкування порядку
організації та проведення
недержавних масових громадських
заходів у м. Києві, забезпечення
реалізації конституційних прав і
свобод громадян, дотримання ними
законності при проведенні заходів та
громадського порядку в столиці

Протягом
2017 року

Департамент
суспільних комунікацій
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

11. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення
про порядок організації та
проведення недержавних
масових громадських
заходів культурно$
просвітницького,
спортивного, видовищного
характеру"

Необхідність впорядкування
проведення недержавних масових
громадських заходів культурно$
просвітницького, спортивного,
видовищного характеру у місті Києві

І квартал
2017 року

Департамент
суспільних комунікацій
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Постійна комісія
Київської міської ради
з питань культури,
туризму та
інформаційної політики

12. Проект рішення Київської
міської ради "Про
забезпечення дотримання
законодавства в сфері
охорони культурної
спадщини на території міста
Києва та затвердження
Порядку державного
управління у сфері охорони
культурної спадщини у місті
Києві"

Необхідність врегулювання
процедури контролю за виконанням
законодавства України у сфері
культурної спадщини міста Києва

І квартал
2017 року

Постійна комісія
Київської міської ради
з питань культури,
туризму та
інформаційної політики

13. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін у рішення Київської
міської ради від 25 грудня
2008 року №1051/1051 "Про
Правила благоустрою міста
Києва"

Цим проектом рішення пропонується
внести зміни до рішення Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051 "Про правила
благоустрою міста Києва", а саме:
врегулювати паркування
транспортних засобів на місцях для
платного паркування у робочі та
вихідні дні, враховуючи європейську
практику. Запровадити паркування
транспортних засобів на місцях для
платного паркування з 8$00 до 20$00
години відповідно до тарифів,
встановлених оператором послуг, а
паркування транспортних засобів на
місцях для платного паркування з 20$
00 до 8$00 години здійснити
безкоштовно. Паркування
транспортних засобів на місцях для
платного користування у вихідні дні
здійснювати безкоштовно

Протягом
2017 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

14. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Порядку
розміщення пересувних
атракціонів на території
міста Києва"

Визначення на території міста Києва
чіткого та прозорого порядку
розміщення пересувних атракціонів.
Регуляторний акт спрямований на
вирішення питання щодо визначення
єдиної процедури розміщення
пересувних атракціонів на території
столиці, їх впорядкування,
збереження об'єктів зеленого
господарства та дотримання правил
благоустрою

Протягом
2017 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
Департамент
суспільних комунікацій
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Постійна комісія
Київської міської ради
з питань екологічної
політики

15. Проект рішення Київської
міської ради "Про
припинення розміщення
пересувних цирків$шапіто з
тваринами на території
міста Києва"

Зменшення порушення нормативно$
правових актів і законодавства
України власниками цирків$шапіто
щодо тварин, яких вони неналежно
утримують і жорстоко експлуатують
Припинення пропаганди жорстокого
поводження з тваринами у місті
Києві, популяризація гуманності та
моральності в суспільстві по
відношенню до диких і домашніх
тварин

,
Протягом
2017 року

Депутати Київської
міської ради 
Пинзеник Олеся
Олександрівна,
Пилипенко Сергій
Олександрович,
Гуманенко Валерій
Леонідович, Шаповал
Анатолій Анатолійович

16. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 17.03.2016
№237/237 "Про деякі
питання розміщення
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально$культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві"

Запобігання негативним наслідкам
розміщення об'єктів в охоронних
зонах міських інженерних
комунікацій та дотримання
суб'єктами господарювання, об'єкти
яких розташовані у м. Києві, вимог
містобудівного, земельного,
природоохоронного законодавства
та правового режиму охоронних зон
міських інженерних мереж

Протягом
2017 року

Постійна комісія
Київської міської ради
з питань житлово$
комунального
господарства та
паливно$енергетичного
комплексу 
Голова постійної комісії
Бондаренко Володимир
Дмитрович, секретар
постійної комісії
Костюшко Олег
Петрович

17. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін у додаток 3 до рішення
Київської міської ради від
24 лютого 2011 року
№56/5443"

Впорядкування правових відносин
суб'єктів господарювання$власників
тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально$культурного
чи іншого призначення шляхом
внесення технічних правок,
наповнення бюджету м.Києва,
стимулювання розвитку малого
підприємництва шляхом зменшення
фінансового навантаження

Протягом
2017 року

Депутат Київської
міської ради
Михайленко Владислав
Олегович

18. Рішення Київської міської
ради "Про затвердження
Правил торгівлі на ринках у
місті Києві"

Затвердження правил ринкової
торгівлі у столиці відповідно до
законодавства України, визначення
чітких вимог до створення,
влаштування, організації діяльності
ринків та продажу продовольчих і
непродовольчих товарів, а також
підвищення рівня торговельного
обслуговування населення та захисту
прав споживачів

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

19. Рішення Київської міської
ради "Про затвердження
Порядку надання
фінансово$кредитної
підтримки суб'єктам
господарювання в м. Києві"

Сприяння розвитку підприємницької
діяльності та прискорення
економічних перетворень у місті
Києві

Протягом
2017 року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11) 

1 1 ïîâåðõ Ïåðîâà áóëüâàð, 3-à 107,60

ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðåíü, ùî çä³éñíþþòü òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â 

(71,30 êâ. ì)
ñêëàä (36,30 êâ. ì)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.11.2016

20%
8%

173,79
69,52

12391,35
2523,46

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ÎÃÎËÎØÓª ÏÎØÓÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²,

ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó âîñüìè ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é
Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè

Ìåòà: îáðàòè ø³ñòíàäöÿòüîõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ
÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ".

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò, ïîñò³éíî
ïðîæèâàºòå â ì. Êèºâ³, òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ïðîñèìî Âàñ äî 01 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111, ñò³ë ¹4 (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà (³ç íàäàííÿì îñîáîþ çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ").

2.Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1-2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿
êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ.
4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.
5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).
6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.
7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).
Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 202-70-89.

ÇÐÀÇÎÊ

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà) 
ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â ,
êîíòàêòíèé òåë. öööööööööööööööö  

Çàÿâà

Ïðîøó âêëþ÷èòè ìåíå äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
Óêðà¿íè.

Íàäàþ çãîäó íà îáðîáêó ìî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ".

Äîäàòêè:
1. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 -2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).
2. Àâòîá³îãðàô³ÿ.
3. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.
4. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).
5. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.
6. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äàòà Ï³äïèñ

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà

àäðåñîþ: âóëèöÿ Ëþòåðàíñüêà/Çàíüêîâåöüêî¿, á. 7/10 ë³ò."À". Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 – 3277800,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:   äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà ( ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³ºþ, àäàïòàö³ºþ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà
³íø.) - 100,0 êâ. ì – 1 ãðí â ð³ê, 59,4 êâ. ì – 7% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 7125,21 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Київський міський голова В. Кличко 

20. Рішення Київської міської ради
"Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської
міської  ради від 25 грудня 2008
року№ 1051/1051"

Врегулювання питань у сфері
благоустрою

Протягом
2017 року

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

21. Проект рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008
року №1051/1051"

Врегулювання питань у сфері
благоустрою

Протягом
2017 року

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

22. Проект рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008
року №1051/1051"

Врегулювання питань у сфері
благоустрою 

Протягом
2017 року

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) Постійна комісія
Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

23. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження порядку
видачі дозволів на порушення
об'єктів благоустрою або відмови в
їх видачі, переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання дозволів у
місті Києві"

Врегулювання питань у сфері
благоустрою

Протягом
2017 року

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

24. Проект рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до деяких
рішень Київської міської ради"

Врегулювання питань у сфері
благоустрою

Протягом
2017 року

Депутат Київської міської ради
Бродський Олександр Якович

25. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Концепції
розміщення зупинок громадського
транспорту в м. Києві"

Формування єдиної міської політики у
сфері розміщення зупинок
громадського транспорту, заміни
зношених та нефункціональних
зупинок та визначення архетипів
павільйонів зупинок громадського
транспорту

Протягом
2017 року

Депутат Київської міської ради
Бродський Олександр Якович

26. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження
Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у місті
Києві"

Створення сприятливих умов для
впровадження інвестиційної
діяльності та забезпечення
економічного і соціального розвитку
міста Києва, застосування відкритих
економічних методів залучення
додаткових коштів для виконання
програм економічного і соціального
розвитку міста Києва

Перше
півріччя
2017 року

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) Управління з питань
інвестиційної та зовнішньо>
економічної політики

27. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Порядку
надання земель комунальної
власності міста Києва для забудови
за договором суперфіцію"

Удосконалення нормативно>правової
бази у сфері містобудування,
архітектури та землекористування

Протягом
2017 року

Депутат Київської міської ради
Балицька Ольга Станіславівна

28. Проект рішення Київської міської
ради "Про врегулювання питань
продажу земельних ділянок
комунальної власності в місті Києві"

Врегулювання земельних відносин у
питаннях продажу земельних ділянок
комунальної власності в місті Києві,
залучення коштів для виконання
програми використання та охорони
земель міста Києва на 2016>2020 роки

Протягом
2017 року

Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

29. Проект рішення Київської міської
ради "Про питання міської
геодезичної мережі міста Києва"

Врегулювання питань використання
каталогу координат геодезичних
пунктів на території міста Києва в
державній системі координат УСК>
2000 та системі координат УСК>2000
(ідентифікатор МСК>80)

Протягом
2017 року

Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Про надання згоди 
на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу
«Житлово"будівельний кооператив «Коник» на вул. Лютневій, 58 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 624/1628 від 12 грудня  2016 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ді"
лянки обслуговуючому кооперативу «Житлово"будівельний кооператив «Коник» на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79"1 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеуст"
рій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому"
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на розроблення технічної документа�
ції із землеустрою щодо поділу земельної ділянки обслу�
говуючому кооперативу «Житлово�будівельний коопера�
тив «Коник» на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі
м. Києва площею 1,3685 га (земельна ділянка комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва), яка
перебуває в оренді обслуговуючого кооперативу «Жит�
лово�будівельний кооператив «Коник» на підставі дого�
вору оренди земельної ділянки від 25.12.2015 № 1156,
згідно з планом�схемою (додаток до рішення) (К�28072).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти 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»

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 52335

1 ëþòîãî 2017 ð.
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²Ç 1 ËÞÒÎÃÎ êèÿíè, ÿê³ ìàþòü
áîðã çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ìå-
õàí³çìîì ðîçñòðî÷êè (ðåñòðóê-
òóðèçàö³¿). Êîìóíàëüíèé êîí-
öåðí «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåð-
â³ñó» (ÖÊÑ) ïðîïîíóº ðåñòðóêòó-
ðèçàö³þ íà òåðì³í äî 5 ðîê³â áåç
ñïëàòè ïåðøîãî âíåñêó.

Òàê, ç 1 ëþòîãî äî 31 áåðåçíÿ
ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìîæóòü óêëàñ-
òè â³äïîâ³äí³ óãîäè â Öåíòð³ êî-
ìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó.

Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çâåðíó-
òèñü ³ç çàÿâîþ äî áóõãàëòåðà ç íà-
ðàõóâàíü, ÿêèé ïðîâîäèòü ïðè-
éîì ó ÆÅÎ, ùî âàñ îáñëóãîâóº.
Äî çàÿâè îáîâ’ÿçêîâî äîäàþòüñÿ:
êîï³ÿ ïàñïîðòà âëàñíèêà/ñï³â-
âëàñíèêà, êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³é-
íîãî êîäó, êîï³ÿ ïðàâîâñòàíîâëþ-
þ÷èõ äîêóìåíò³â íà êâàðòèðó.

Íàãàäóºìî, ùî ç 01.08.2016
ðîêó çàïðîâàäæåíî ñïðîùåíó
ïðîöåäóðó ïîäàííÿ çàÿâè íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîðó ðîçñòðî÷êè çà-
áîðãîâàíîñò³:

1. Çàÿâà íà óêëàäåííÿ äîãî-
âîðó ðîçñòðî÷åííÿ çàáîðãîâàíî-
ñò³ ìîæå áóòè ïîäàíà ó ïàïåðî-
âîìó âèãëÿä³ øëÿõîì âêëàäåííÿ
¿¿ äî ñêðèíüîê, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â
êîæíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.

2. Çàÿâà ìîæå áóòè ïîäàíà â
åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ÷åðåç ñàéò
http://cks. kiev.ua/ àáî ÷åðåç Google
forms çà ïîñèëàííÿì https://goo.
gl/k6OvKo.

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî óêëàäåí-
íÿ äîãîâîðó ðîçñòðî÷êè (ðåñòðóê-
òóðèçàö³¿) áîðãó íàäàº íèçêó ïå-
ðåâàã, çîêðåìà çàñòîñóâàííÿ òà-
ðèôó íà ñïëàòó ïîñëóã, ÿê ïðè
ñïëàò³ äî 20 ÷èñëà.

Óìîâè äàíî¿ ïðîïîçèö³¿ ä³-
ÿòèìóòü ³ç 01.02.2017 äî 31.03.2017
ðîêó.

Äåòàë³ çà òåë.: 247-40-40; 
400-90-57.

Ïîäðîáèö³: http://cks. kiev.
ua/novini/247-kiyani-shcho-mayut-
zaborgovanist-za-komirne-zmozhut-
otrimati-rozstrochku-do-60-misy-
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Äîðîæíèêè ï³äãîòóþòü ìàã³ñòðàë³ 
äî «ªâðîáà÷åííÿ-2017»

ÇÀ ×ÅÒÂÅÐÒÈÉ òèæäåíü çàðåºñ-
òðîâàíî 19 827 õâîðèõ íà ãðèï òà
ÃÐÂ² (ïðîòè 19 850 îñ³á,ÿê³ çàõâîð³-
ëè çà òðåò³é òèæäåíü),ïîêàçíèê çà-
õâîðþâàíîñò³ ñêëàâ 682,1 (çà òðåò³é
òèæäåíü 682,9),ùî º íèæ÷èì åï³äå-
ì³îëîã³÷íîãî ïîðîãó â 1,7 ðàçà.

«Íàðàç³ ó ñòîëèö³ ³íòåíñèâ-
í³ñòü åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïðîöåñó
çàëèøàºòüñÿ íà ð³âí³ õàðàêòåð-
íîìó äëÿ äàíîãî ïåð³îäó ðîêó. Ó
ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çìåíøåííÿ çà-
õâîðþâàíîñò³ ñåðåä äîðîñëîãî
íàñåëåííÿ òà çðîñòàííÿ ñåðåä äè-
òÿ÷îãî. Òàê, äîðîñëèõ çàõâîð³ëî
6 199 ïðîòè 7 533 — çà òðåò³é òèæ-

äåíü (çíèæåííÿ íà 21,5%), ä³òåé —
13 628 ïðîòè 12 317 (çðîñòàííÿ
íà 9,6%). Ó ñòðóêòóð³ çàõâîðþâà-
íîñò³ ä³òè ñêëàäàþòü 68,7% (çà

òðåò³é òèæäåíü 62,1%)», — ðîç-
ïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, äî çàêëàä³â
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà çà ÷åòâåð-
òèé òèæäåíü ãîñï³òàë³çîâàíî 266
îñ³á, ³ç íèõ 189 — öå ä³òè.

«Ñåðåä øêîëÿð³â çàðåºñòðîâà-
íî íåçíà÷íå çðîñòàííÿ çàõâîðþ-
âàíîñò³, 5474 âèïàäê³â, ùî ñêëà-
äàº 40,2% (çà òðåò³é òèæäåíü 4715 —
38,3% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ä³-
òåé, ÿê³ çàõâîð³ëè) òà 27,6% (çà òðå-
ò³é òèæäåíü — 23,8%) â³ä çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á, ùî çâåðíóëèñÿ
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ»,— ïîâ³-
äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ �

Ó ñòîëèö³ ð³âåíü çàãàëüíî¿ çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï 
íèæ÷èé åï³äïîðîãó â 1,7 ðàçà

Ó ËÞÒÎÌÓ â ñòîëèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ
òðàíñïîðòíîãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè
òà âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî (Ùåðáàêîâà) íà çà-
ìîâëåííÿ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð». Ãîëîâíà çì³íà, ÿêà äî-
çâîëèòü çíà÷íî çìåíøèòè çàòîðè â ãîäèíè ï³ê,— öå
âëàøòóâàííÿ 5 ñìóã ðóõó òðàíñïîðòó (3 — íà âè¿çä ³ç

Êèºâà òà 2 — íà â’¿çä äî ñòîëèö³). Äëÿ ï³äâèùåííÿ
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó áóäå âñòàíîâëåíî ðîçïî-
ä³ëü÷å îãîðîäæåííÿ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ êîðïîðàö³¿, íà ïåðøîìó åòàï³
áóäå ïåðåêëàäåíî ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ âîäîïðîâîäó òà
åëåêòðîêàáåë³â. Ïðîâåäåííÿ öèõ ðîá³ò íå ïîòðåáóº
òåïëî¿ ñîíÿ÷íî¿ ïîãîäè, òîìó â ëþòîìó øëÿõîâèêè
çìîæóòü àêòèâíî ïðàöþâàòè. Äëÿ çðó÷íîñò³ àâòî-
ìîá³ë³ñò³â íà íèæíüîìó ïðî¿çä³ â íàïðÿìêó öåíòðó
ðîçøèðþâàòèìóòü ïðî¿çäæó ÷àñòèíó.

Çà ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ áóäå ðîçïî÷àòî
ðîáîòè íà øëÿõîïðîâîä³. Çîêðåìà, îáëàøòóþòü íî-
âó ã³äðî³çîëÿö³þ, çàì³íÿòü îïîðè êîíòàêòíî¿ ìåðå-
æ³, â³äðåìîíòóþòü òðîòóàðè òà âñòàíîâëÿòü íîâå
áàð’ºðíå îãîðîäæåííÿ. Ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðò-
íîãî âóçëà ïëàíóþòü çàâåðøèòè â ãðóäí³ 2017 ðî-
êó �

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ðåêîíñòðóþþòü òðàíñïîðòíèé âóçîë

ÌÅÒÐÎÍÎÌ áóëî ïðèäáàíî çà
êîøòè ç³áðàí³ íà Ïåðøîìó Êè¿â-
ñüêîìó áëàãîä³éíîìó àóêö³îí³ äî
äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ 14 ãðóäíÿ
2016 ðîêó.

«Ëîòè, ùî âèñòàâëÿëè íà àóê-
ö³îí³ — öå îñîáèñò³ ðå÷³ â³äîìèõ
óêðà¿íö³â. Ïðèì³ðîì, öå áóáåí
ñï³âà÷êè Ðóñëàíè, áîêñåðñüê³ ðó-
êàâè÷êè Êëè÷êà, ôóòáîëêà òà àëü-
áîì â³ä Ãàï÷èíñüêî¿. Òàêîæ áóëè
ïðåäñòàâëåí³ õóäîæí³ âèðîáè íà
íîâîð³÷íó òåìàòèêó òà îáåðåãè,
ñòâîðåí³ ëþäüìè ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Çàãàëîì áóëî âè-
ñòàâëåíî 19 ëîò³â», — ðîçïîâ³ëà
äåïóòàò Êè¿âðàäè Íàòàë³ÿ Ìàñ-
ëîâà.

Ó ðàìêàõ àóêö³îíó âäàëîñÿ ç³-
áðàòè 129 òèñ. ãðí, ÿêèõ âèñòà÷è-
ëî, àáè êóïèòè ìåòðîíîì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê
äèòèíè ³ìåí³ Ì. Ì. Ãîðîäåöüêî-
ãî ðîçðàõîâàíèé íà 120 ä³òåé â³-
êîì â³ä 1 ì³ñÿöÿ äî 4-õ ðîê³â. Ñå-
ðåä âèõîâàíö³â — ä³òè-ñèðîòè,
ä³òè-³íâàë³äè ç äèòèíñòâà, ä³òè
ç ìíîæèííèìè âðîäæåíèìè âà-

äàìè ðîçâèòêó, óðàæåííÿì íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè òà ïîðóøåííÿì
ïñèõ³êè.

Çàíÿòòÿ ç ³íòåðàêòèâíèì ìåò-
ðîíîìîì, ÿêèé çà äîïîìîãîþ çâó-
êîâèõ ðèòì³÷íèõ ñèãíàë³â ñòèìó-
ëþº ìîçêîâó àêòèâí³ñòü, íåîáõ³ä-
í³ äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ³ç ñèíäðî-

ìîì äåô³öèòó óâàãè, ïîðóøåííÿ-
ìè àóòèñòè÷íîãî ñïåêòðó, ñèíäðî-
ìîì Àñïåðãåðà, çàòðèìêîþ ïñè-
õ³÷íîãî ðîçâèòêó, ÄÖÏ, çàòðèì-
êîþ ìîâëåííºâîãî ðîçâèòêó, ïî-
ðóøåííÿìè òåìïó ìîâè, ä³òåé ï³ñ-
ëÿ ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ òðàâì, ïî-
øêîäæåíü ñïèííîãî ìîçêó �

Êè¿âðàäà ïåðåäàëà ìåòðîíîì áóäèíêó äèòèíè
³ìåí³ Ì. Ì. Ãîðîäåöüêîãî

Ö²ª¯ âåñíè ìàêñèìàëüíî øâèä-
êî ïðîâåäóòü ÷èìàëèé îá’ºì ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò íà âóëè÷íî-äî-
ðîæí³é ìåðåæ³ Êèºâà, ùîá óíèê-
íóòè çàòîð³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åí-
íÿ-2017».

«Íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ ó ñòî-
ëèö³ ïðîâåäóòü êàï³òàëüíèé ³ ïî-
òî÷íèé ðåìîíòè äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ. Ó ïåðøó ÷åðãó îíîâëÿòü
ìàã³ñòðàë³, ùî âåäóòü â³ä àåðî-
ïîðò³â. Òàê, çàïëàíîâàíî ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè â³ä
àåðîïîðòó «Êè¿â» äî Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêîãî ïðîñïåêòó», — ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñà-
ãàéäàê.

Îêð³ì òîãî, çàïëàíîâàíî ïî-
òî÷í³ ðåìîíòè ìîñò³â ³ äîð³ã, ùî
çâ’ÿçàí³ ç ÌÂÖ, çàì³íó äîðîæíüî-
ãî ïîêðèòòÿ Ðóñàí³âñüêî¿ íàáåðåæ-

íî¿,ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà»,
— çàçíà÷èâ ïàí Ñàãàéäàê ³ äîäàâ,
ùî âñ³ ðîáîòè ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ
çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó �
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Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó
ïðîïîíóº ðîçñòðî÷êó áîðã³â çà ÆÊÏ
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