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Äîñòîéíèì êèÿíàì —
íàãîðîäè çà ãðîìàäÿíñüêó
ìóæí³ñòü

«Ñüîãîäí³ ó íàñ ïðèºìíà ïî-
ä³ÿ. Ìè âøàíîâóºìî íàøèõ ñó-
÷àñíèõ ãåðî¿â. Äëÿ ìåíå âåëèêà
÷åñòü âðó÷èòè âèù³ äåðæàâí³ íà-
ãîðîäè ëþäÿì, ÿê³ º ïðèêëàäîì
ñèëè äóõó ³ áîðîòüáè çà ã³äíå ìàé-
áóòíº íàøî¿ êðà¿íè», — çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Ìåð Êèºâà çàóâàæèâ, ùî Óêà-
çàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çà ãðî-
ìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ñàìîâ³ääà-
íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ
çàñàä äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³, àêòèâíó ãðîìàä-
ñüêó òà âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü
â³äçíà÷åíî 31-ãî êèÿíèíà.

Ó÷îðà «Õðåùàòèê» ìàâ íàãî-
äó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç íàãîðîäæå-
íèìè. Ñåðåä íèõ — ìîëîäîþ ìà-
ìîþ Íàòàëåþ Ëóê’ÿíåíêî. Âîíà,
ÿê âîëîíòåðêà é àêòèâíà ó÷àñíè-
öÿ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, íàãîðîä-
æåíà îðäåíîì Êíÿãèí³ Îëüãè III
ñòóïåíÿ. Ïðèéøëà íà öþ óðî÷èñ-
òó ïîä³þ ðàçîì ³ç ñâî¿ì ìàëåíü-
êèì ñèíî÷êîì.

«Áàãàòî ÷àñó ³ ñèë ÿ â³ääàëà
ñïðàâ³ Ìàéäàíó. Ï³âòîðà ðîêè, äî
íàðîäæåííÿ Ìèõàéëèêà, àêòèâ-
íî çàéìàëàñÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ. Ì³é ÷îëîâ³ê Îëåêñ³é íå-
ùîäàâíî ïîâåðíóâñÿ ç ÀÒÎ. Â³í
ñëóæèâ áîðòîâèì ñòð³ëüöåì â 
16-é áðèãàä³ àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿.
Éîìó ÿ áåçìåæíî âäÿ÷íà. Çà ùè-
ð³ñòü òà â³ðí³ñòü, çà òå, ùî êîõàº,
ðîçóì³º ³ ï³äòðèìóº ìåíå...», —
ïîä³ëèëàñÿ ïàí³ Íàòàëÿ.

×óòêè ïðî íåñòà÷ó
ðåñóðñ³â — áåçï³äñòàâí³

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Â³òàë³é Êëè÷-
êî íå îá³éøîâ óâàãîþ íàéãîñòð³-
ø³ ïèòàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòî-
ëèö³.

«Õî÷ó çàóâàæèòè, ùî ñüîãîäí³
ì³ñòó íå çàãðîæóº íåñòà÷à ðåñóð-
ñ³â. Çàïàñ âóã³ëëÿ ñòàíîâèòü 25
òèñÿ÷ òîíí. Ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³ ö³ë-
êîì êîíòðîëüîâàíà. Òîæ áóäü-ÿê³
ïîáîþâàííÿ íå ìàþòü ï³ä ñîáîþ
ðåàëüíîãî ï³ä´ðóíòÿ. Êèÿíè ïî-
âèíí³ ïðî öå çíàòè ³ íå ï³ääàâà-
òèñÿ íà ìàí³ïóëÿö³¿», — çàÿâèâ
î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

«Õðåùàòèê» òàêîæ ìàâ íàãî-
äó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåðîì Êè-
ºâà â êóëóàðàõ ñåñ³¿. Â³òàë³é Âî-
ëîäèìèðîâè÷ ùå ðàç íàãîëîñèâ,
ùî ÷óòêè ïðî òå, ùî çàïàñ³â âó-
ã³ëëÿ íà îïàëåííÿ íå âèñòà÷èòü äî
ê³íöÿ çèìè — íå â³äïîâ³äàþòü
ä³éñíîñò³. Â ì³ñò³ º íåîáõ³äíà ê³ëü-
ê³ñòü ïàëèâà, äîñòàòíüî ³íøèõ
åíåðãîðåñóðñ³â. Çà éîãî ñëîâàìè,
äâ³ åëåêòðîñòàíö³¿ ñüîãîäí³ áåç-
ïåðåá³éíî ïðàöþþòü íà ãàçó, à
îäíà, â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, âè-
êîðèñòîâóº âóã³ëëÿ, ÿêèì çàáåç-
ïå÷åíà.

«Á³ëüøå òîãî, ÿ äàâ çàâäàííÿ,

ùîá ïåðåâåñòè îêðåì³ ãåíåðó-
þ÷è ïîòóæíîñò³ ñòîëèö³ íà ðî-
áîòó â åêîíîìíîìó ðåæèì³, âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ãàçîâ³ êîòëè. Ìè
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çíà÷íèõ çíè-
æåíü òåìïåðàòóð óæå íå áóäå.
Òîæ äî ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó â ñòîëèö³ ïðîáëåì ç îïà-
ëåííÿì íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ», —
íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Íîâèé Ãåíïëàí ñòîëèö³ 
â³äïîâ³äàòèìå êðàùèì 
ºâðîïåéñüêèì òà
ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì

Òåïåð äåùî ïðî «àðõ³òåêòóð-
íó êîíñòèòóö³þ» Êèºâà. Ìîâà ïðî
íîâèé Ãåíåðàëüíèé ïëàí Êèºâà.
Ïðî íüîãî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè äîïîâ³äàâ ãîëîâíèé àðõ³-
òåêòîð ñòîëèö³ Îëåêñàíäð Ñâèñ-
òóíîâ. Ïðî àêòóàëüí³ñòü ³ íåàáè-
ÿêó çíà÷èì³ñòü ö³º¿ ñôåðè ìîæíà
áóëî ñóäèòè ïî òîìó, ç ÿêîþ ö³êà-
â³ñòþ äåïóòàòè ñïðèéìàëè äîïî-
â³äà÷à. À â³äòàê çíà÷íà ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü âèÿâèëà âåëèêå áàæàííÿ ïî-
ñòàâèòè éîìó ñâî¿ çàïèòàííÿ. Îñî-
áëèâîþ íàïîëåãëèâî ó öèõ âåð-
áàëüíèõ ïåðåãîíàõ â³äçíà÷àëèñÿ
ïðåäñòàâíèêè äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-
ö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà». Âèéøîâøè çà

÷àñîâ³ ìåæ³ âèçíà÷åíîãî ðåãëà-
ìåíòó, íàéàêòèâí³ø³ ç íèõ îòî-
÷èëè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà íà
òðèáóí³, î÷³êóþ÷è â³äïîâ³ä³ íà âñ³
¿õí³ çàïèòàííÿ.

Áëîêóâàííÿ òðèáóíè âèëèëî-
ñÿ â òå, ùî ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³-
äàíí³ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â çìóøåíèé áóâ îãî-
ëîñèòè 5-õâèëèííó ïåðåðâó, ÿêà
ïåðåðîñëà ó 20-õâèëèííó. Ëèøå
çàâäÿêè íàïîëåãëèâîñò³ ïðåçèä³¿
âäàëîñÿ äîñÿãòè êîìïðîì³ñó: âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ãîëîâíèé àð-
õ³òåêòîð çóñòð³íåòüñÿ ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè âñ³õ áåç âèíÿòêó ïîë³òè÷-
íèõ ôðàêö³é Êè¿âðàäè.

Òåïåð ùîäî íîâîãî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó Êèºâà. ßê â³äîìî, â³í
ùå íå ïðèéíÿòèé, àëå íàä íèì
àêòèâíî ïðàöþþòü. Íà çàïèòàí-
íÿ äåïóòàòà â³ä ïàðò³¿ «Áàòüê³â-
ùèíà» Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà,
çà ÿêîþ æ «àðõ³òåêòóðíîþ êîí-
ñòèòóö³ºþ» ñüîãîäí³ æèâå ñòîëè-
öÿ, Îëåêñàíäð Ñâèñòóíîâ äîðå÷-
íî â³äïîâ³â, ùî «Êè¿â æèâå!». ²
öå — ãîëîâíèé ìåñåäæ. À íîâèé
Ãåíåðàëüíèé ïëàí ñòîëèö³ îáî-
â’ÿçêîâî áóäå. Â³í â³äïîâ³äàòèìå
êðàùèì ºâðîïåéñüêèì òà ñâ³òîâèì
ñòàíäàðòàì �

Ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³ êîíòðîëüîâàíà
� Çîêðåìà, ïðî öå éøëîñÿ íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè

Ó ÷åòâåð ï³ä ÷àñ ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè ïîíàä òðüîì äå-
ñÿòêàì ìåøêàíöÿì
ñòîëèö³ ìåð ì³ñòà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî âðó÷èâ âè-
ñîê³ äåðæàâí³ íàãîðî-
äè. Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî
ïî÷àòêó ñåñ³¿ äåïóòàòè
ïðèñòóïèëè äî îáãîâî-
ðåííÿ óõâàëåíîãî ïî-
ðÿäêó äåííîãî. Ç óðàõó-
âàííÿì çíà÷íèõ
«õâîñò³â» ç ìèíóëîãî
çàñ³äàííÿ, íàáðàëîñÿ
ìàéæå òðè ñîòí³ âàæëè-
âèõ òåì äëÿ îáãîâîðåí-
íÿ. À óæå ââå÷åð³ íàðîä-
í³ îáðàíö³ ðîçïî÷àëè
ðîçãëÿä çàïëàíîâàíèõ
íà ó÷îðà ïèòàíü.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ ó÷îðà êèÿí — âîëîíòåðêà é àêòèâíà ó÷àñíèöÿ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ Íàòàëÿ Ëóê’ÿíåíêî. Âîíà ïðèéøëà 
íà óðî÷èñòó ïîä³þ ðàçîì ³ç ñâî¿ì ìàëåíüêèì ñèíî÷êîì Ìèõàéëèêîì

Çàõâîðþâàí³ñòü
íà ãðèï ³ ÃÐÂ² 
â ñòîëèö³ — íà ð³âí³ 
ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ

Ç 20 äî 22 ëþòîãî,â ñòîëèö³ çàðåºñòðî-
âàíî 13 985 õâîðèõ íà ãðèï ³ ÃÐÂ² ïðî-
òè 14 031 çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíó-
ëîãî òèæíÿ. Çàõâîðþâàí³ñòü ìàéæå íà
ð³âí³ ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ.Ñåðåä äèòÿ-
÷îãî íàñåëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ íåçíà÷íå
çíèæåííÿ, ïðîòå çàðåºñòðîâàíî çðîñ-
òàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñåðåä îêðåìèõ
äèòÿ÷èõ â³êîâèõ êàòåãîð³é.Çîêðåìà,çà
çâ³òíèé ïåð³îä çàíåäóæàëî 9 741 þíèõ
êèÿí ïðîòè 9 807, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíè-
æåííÿ íà 0,7%, à ñàìå: ñåðåä ìàëþê³â
äî 1-ãî ðîêó çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ çàõâî-
ð³ëèõ íà 5 âèïàäê³â, â³ä 1 äî 4 ðîê³â
â³äì³÷àºòüñÿ çðîñòàííÿ íà 9 âèïàäê³â,
â³ä 5 äî 9 ðîê³â — çíèæåííÿ íà 2,4%,
â³ä 10 äî 14 ðîê³â—çíèæåííÿ íà 3,1%,
â³ä 15 äî 17ðîê³â—çðîñòàííÿ íà 8,9%,
ñåðåä øêîëÿð³â — çðîñòàííÿ íà 2,1%.
Çà çàçíà÷åíèé ïåð³îä ñåðåä äîðîñëèõ
çðîñëà ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî çàõâîð³â íà
ãðèï ³ ÃÐÂ² íà 20 âèïàäê³â.

Çà äàíèìè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ, çà çâ³òíèé ïåð³îä äî
ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ ãîñï³òàë³çîâàíî
209 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ 145 ä³òåé.

Åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ñòàíîì
çàõâîðþâàíîñò³ ó ñòîëèö³ òðèâàº.

«Êè¿âñüêà âåñíà» 
çàïðîøóº êíèãîëþá³â

Ó÷îðà â ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ êíèæêî-
âà âèñòàâêà «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÂÅÑÍÀ-2017».
Öåé çàõ³ä óæå òðàäèö³éíî ïðîõîäèòü
â Óêðà¿íñüêîìó äîì³.

Îðãàí³çàòîðè ðåêîìåíäóþòü â³ä-
â³äàòè êíèæêîâó âèñòàâêó, ïðèäáàòè
ë³òåðàòóðíó ö³êàâèíêó, ïðî÷èòàòè ¿¿,
ùîá ìàòè ðîçóìíèé ïîãëÿä ³ êðàñèâ³
î÷³... Ëèøå ÷îòèðè äí³, ùîá ³ç ïåðøèõ
äí³â âåñíè çíàéòè ñâîº ùàñòÿ ç êðàñè-
âèìè î÷èìà!!! — çàïðîøóþòü âîíè êè-
ÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³.

Îêð³ì öüîãî, â³äâ³äóâà÷³â òàêîæ çó-
ñòð³÷àòèìå «Ë³òåðàòóðíèé ñàëîí», äå
âñ³ çàö³êàâëåí³ ïîñï³ëêóþòüñÿ ÿê ç âè-
äàòíèìè, â³äîìèìè òà ïîïóëÿðíèìè
ïèñüìåííèêàìè ñó÷àñíîñò³, òàê ³ ç ìî-
ëîäèìè òàëàíîâèòèìè ïî÷àòê³âöÿìè
íà ïèñüìåííèöüê³é ³ ïîåòè÷í³é íèâ³. Â
«Ë³òåðàòóðíîìó ñàëîí³» ùîäíÿ ïðî-
õîäèòèìóòü ö³êàâ³ ïðåçåíòàö³¿ êíèæ-
êîâèõ íîâèíîê, òâîð÷³ çóñòð³÷³, êðóãë³
ñòîëè, ñåì³íàðè, õóäîæí³ àâòîãðàô-ñå-
ñ³¿, â³äêðèò³ äèñêóñ³¿ ç ïèòàíü ìèñòåö-
òâà êíèãè òà ïðîáëåì êíèãîâèäàííÿ.

Íàãàäóºìî,ùî âèñòàâêà òðèâàòèìå
äî 26 ëþòîãî ç 10.00 äî 19.00, âõ³ä
â³ëüíèé.

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



Найменування показника
Код

бюджетної
класифікації

План на рік Факт на
01.01.2017 % виконання Факт на

01.01.2016
Відхилення

2016 до 2015,
+/"

Доходи (загальний фонд)

Податкові надходження 10000000 23 254 612,7 24 090 087,4 103,6 15 624 709,3 8 465 378,1

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 13 587 031,2 14 017 479,6 103,2 9 667 494,6 4 349 985,0

Податок на доходи фізичних осіб 11010000 11 058 333,3 11 085 651,5 100,2 8 042 566,9 3 043 084,7

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200
11023200 49 300,0 41 832,0 84,9 58 497,3 �16 665,2

Податок на прибуток підприємств 11020000 2 479 397,9 2 889 996,0 116,6 1 566 430,4 1 323 565,6

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 48 410,5 52 474,3 108,4 47 390,4 5 083,9

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду 13010200 0,0 1 293,2 1 646,1 �352,9

Рентна плата за спеціальне використання води 13020000 45 335,0 46 834,0 103,3 42 157,8 4 676,3

Рентна плата за користування надрами 13030000 3 020,0 4 268,6 141,3 3 571,3 697,4

Плата за використання інших природних ресурсів 13070000 55,5 78,4 141,3 15,2 63,2

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040001 1 306 420,0 1 366 404,8 104,6 975 550,7 390 854,1

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 16010000 2,8 �55,4 58,2

Місцеві податки і збори 18000000 8 312 751,0 8 653 720,8 104,1 4 904 589,9 3 749 130,8

Податок на майно 18010000 5 295 710,0 5 493 108,3 103,7 2 950 501,1 2 542 607,2

Податок на нерухоме майно 18010100�
18010400 252 100,0 275 378,1 109,2 182 544,6 92 833,5

Плата за землю в т.ч. 4 954 540,0 5 123 725,2 103,4 2 644 641,6 2 479 083,6

земельний податок 18010500
18010700 2 188 146,6 2 245 402,4 102,6 873 241,0 1 372 161,5

орендна плата 18010600
18010900 2 766 393,4 2 878 322,8 104,0 1 771 400,6 1 106 922,2

Транспортний податок 18011000
18011100 89 070,0 94 005,0 105,5 123 314,9 �29 309,9

Збір за місця для паркування транспортних засобів 18020000 58 881,0 23 897,5 40,6 23 240,2 657,3

Туристичний збір 18030000 14 760,0 18 761,4 127,1 12 991,7 5 769,7

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040000 0,0 �2 164,8 �4 617,6 2 452,7

Єдиний податок 18050000 2 943 400,0 3 120 118,4 106,0 1 922 474,5 1 197 643,9

Інші податки 19000000 0,0 5,1 29 739,1 �29 734,0

Екологічний податок 19010000 29 738,6 �29 738,6

Податки та збори, не віднесені до інших категорій 19090000 0,0 5,1 5,1

Неподаткові надходження 20000000 551 459,1 615 360,4 111,6 556 872,1 58 488,3

Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 38 371,0 48 242,6 125,7 78 102,2 "29 859,7

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 21010300 30 960,0 40 445,9 130,6 71 593,7 �31 147,8
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Інформація про виконання бюджету 
міста Києва за 2016 рік 

ДОХОДИ

До бюджету міста Києва впродовж 2016 року
надійшло 38 687,2 млн грн податків, зборів та
інших платежів (102,8% до річного плану), у то�
му числі – до загального фонду 34 128,4 млн грн
(102,5% до плану), до спеціального фонду – 
4 558,7 млн грн (105,9% до плану). У загальному
обсязі надходжень трансферти з державного
бюджету (субвенції) становили 9 418,9 млн грн,
їх питома вага у структурі надходжень – 24,3%.

У порівнянні з 2015 роком надходження збіль�
шились на 7 033,2 млн грн (122,2%), у т.ч. за ра�
хунок змін до бюджетного та податкового за�
конодавства та завдяки поліпшенню процесу
адміністрування податків та зборів в місті.

Базовим джерелом наповнення загального
фонду бюджету міста Києва у 2016 році зали�
шався податок та збір на доходи фізичних осіб,
питома вага якого склала 44,9%. Надходження
цього податку становили 11 085,6 млн грн (100,2%
до річного плану).

Після законодавчих змін друге місце за об�
сягом надходжень загального фонду бюджету

міста Києва належить місцевим податкам і збо�
рам, питома вага яких 35,0%. Надходження у
2016 році становили 8 653,7 млн грн (104,1%
до плану), в тому числі плата за землю – 5 123,7
млн грн (103,4% до плану), що на 2 479,1 млн
грн більше відповідного показника у 2015 році.

Єдиного податку, що сплачується суб'єкта�
ми малого та середнього бізнесу, у 2016 році
надійшло 3 120,1 млн грн.

У структурі спеціального фонду основні над�
ходження були від пайової участі у розвитку інф�
раструктури – 563,1 млн грн, надходження від
перевиконання митних платежів (мито, акциз�
ний податок з ввезених на митну територію Ук�
раїни підакцизних товарів (продукції), податок
на додану вартість з ввезених на митну терито�
рію України товарів (продукції) на реалізацію
розвитку автомобільних доріг загального ко�
ристування – 597,3 млн грн, від відчуження май�
на – 92,4 млн грн та надходження до цільових
фондів, утворених Київською міською радою –
299,9 млн грн. Надходження до бюджету роз�
витку, як складової спеціального фонду бюдже�
ту міста, становили 742,0 млн грн.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету м. Києва на 2016 рік зат�
верджені у сумі 36 417,9 млн грн, у тому числі
загального фонду – 24 207,8 млн грн, спеціаль�
ного фонду – 12 210,1 млн грн.

За звітний період касові видатки становили
33 572,8 млн грн або 92,1% річних планових
призначень, у тому числі загального фонду бюд�
жету – 22 655,3 млн грн (93,6% плану), спеці�
ального фонду бюджету – 10 917,5 млн грн
(89,4% плану).

Обсяг видатків бюджету міста Києва порів�
няно з відповідним показником минулого року
збільшився на 19,6 %. 

Більшість видатків бюджету традиційно
спрямовується на соціально�культурну сфе�
ру (освіта, охорона здоров'я, соціальний за�
хист і соціальне забезпечення, культура та
мистецтво, фізична культура і спорт). У звіт�
ному періоді сукупна частка цих видатків у
структурі видатків бюджету складала 65,4%
(21 943,6 млн грн). 

У загальній структурі видатки на освіту ста�

новили 8 052,4 млн грн (24,0%), охорону здо�
ров'я – 7 639,9 млн грн (22,8%), соціальний за�
хист – 4 648,1 млн грн (13,8%), культуру – 1 265,6
млн грн (3,8%), фізичну культуру – 300,8 млн
грн (0,9%), транспорт – 2 552,7 млн грн (7,6%).

БОРГ

На 1 січня 2016 року місцевий борг територі�
альної громади міста Києва становив 5 292,81
млн в гривневому еквіваленті, в тому числі за
зовнішніми запозиченнями 101,1 млн дол. США.

Місцевий борг територіальної громади міс�
та Києва на 1 січня 2017 року становив 3 034,5
млн в гривневому еквіваленті, у тому числі за
зовнішніми запозиченнями 101,1 млн дол. США.

Видатки на обслуговування місцевого боргу
в 2016 році склали 281,4 млн грн.

З метою управління місцевим боргом протя�
гом 2016 року в повному обсязі здійснено ви�
куп та погашення облігацій внутрішньої місце�
вої позики загальною номінальною вартістю 
2 863,95 млн грн. Це дозволило знизити бор�
гове навантаження на бюджет столиці.

Довідка про виконання бюджету міста Києва за 2016 рік 
тис.грн
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Інші надходження 21080500 342,5 66,7 275,8

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 21080900 411,0 185,7 45,2 189,4 �3,7

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 7 000,0 7 060,5 100,9 6 252,0 808,5

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів 21081500 207,9 207,9

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000 476 538,1 532 888,6 111,8 464 184,6 68 704,0

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 313 648,1 350 025,9 111,6 286 773,9 63 252,0

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади 22010200 6,2 0,0 0,0 9,7 �9,7

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 22010500 7,8 24,2 310,0 25,1 �0,9

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 22010600 54,8  3,3  6,0  3,1  0,2  

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 22010700 6,2  85,0  1 371,3  71,8  13,2  

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб � підприємців) 22010900 4 200,0 5 192,4 123,6 4 192,0 1 000,4

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 22011000 53 600,0  57 558,0  107,4  50 048,6  7 509,5  

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 22011100 91 834,8  100 277,7  109,2  91 649,1  8 628,5  

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 22011800 10 050,0 7 237,2 72,0 8 402,7 �1 165,5

Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 145 778,3 155 682,2 106,8 132 371,8 23 310,5

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 4 758,7 9 428,4 198,1 9 428,4

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб � підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних послуг

22012900 591,3 1 416,1 239,5 1 416,1

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності 22080000 91 390,0 108 328,6 118,5 113 325,9 �4 997,3

Державне мито 22090000 71 500,0 74 533,3 104,2 64 084,9 10 448,4

Інші неподаткові надходження 24000000 36 550,0 34 229,2 93,7 14 585,3 19 643,9

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності 24030000 110,0 80,1 72,8 127,2 �47,2

Інші надходження 24060000 36 440,0 34 149,1 93,7 14 458,1 19 691,1

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів 24110600 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходи від операцій з капіталом 30000000 3 250,0 4 032,8 124,1 1 425,1 2 607,7

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31010200 3 250,0 3 995,2 122,9 1 363,2 2 632,0

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 31020000 0,0 37,7 61,9 �24,3

Разом доходів 90010100 23 809 321,7 24 709 480,6 103,8 16 183 006,5 8 526 474,1

Субвенції та дотації 41000000 9 501 960,8 9 418 931,8 99,1 9 475 758,0 �56 826,1

Всього доходів загального фонду 90010200 33 311 282,5 34 128 412,5 102,5 25 658 764,5 8 469 648,0

Доходи (спеціальний фонд)

Податкові надходження 10000000 732 600,0 640 502,1 87,4 203,8 640 298,3

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 253,7 �253,7

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних,
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 50,7 �90,8 141,5

Екологічний податок / Збір за забруднення навколишнього природного середовища 32 600,0 43 193,0 132,5 41,0 43 152,0

Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету 19020200 700 000,0 597 258,4 85,3 597 258,4

Неподаткові надходження 20000000 3 040 219,5 3 403 923,4 112,0 5 381 033,7 "1 968 050,6

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно
Автономної Республіки Крим, комунальна власність 21010800 16 200,0 49 621,5 306,3 4 340,0 45 281,4

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва 21110000 166,1 166,1 100,0 12 121,5 �11 955,4

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24061600,
24062100 1 600,0 4 455,9 278,5 4 264,5 191,4

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24110600,
24110900 0,0 45,4 38,6 6,7

Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту 24170000 286 367,6 563 128,4 196,6 333 366,9 229 761,5

Власні надходження бюджетних установ 25000000 2 869 581,0 2 871 618,8 101,9 5 026 902,1 �2 155 283,3

Доходи від операцій з капіталом 30000000 150 000,0 129 276,2 86,2 351 422,8 "222 146,6

Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 31030000 100 000,0 92 425,7 92,4 272 099,1 �179 673,4

Кошти від продажу землі 33000000 50 000,0 36 850,6 73,7 79 323,7 �42 473,2

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади 50110000 249 370,0 299 937,5 120,3 262 537,0 37 400,4

Разом доходів 90010000 4 305 884,7 4 558 751,9 105,9 5 995 197,4 "1 436 445,5

Субвенції та дотації 43010000

Всього доходів спеціального фонду 90010200 4 305 884,7 4 558 751,9 105,9 5 995 197,4 "1 436 445,5
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Всього доходів 90010300 37 617 167,2 38 687 164,4 102,8 31 653 961,9 7 033 202,5

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

Державне управління 010000 977 160,7 939 386,4 96,1 649 183,0 290 203,4

Освіта 070000 6 943 493,1 6 589 815,1 94,9 5 592 842,5 996 972,6

Охорона здоров'я 080000 5 541 749,7 5 396 432,0 97,4 4 047 471,4 1 348 960,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 4 654 238,2 4 529 069,8 97,3 3 801 702,9 727 366,9

Житлово�комунальне господарство 100000 1 641 936,3 1 624 377,9 98,9 1 348 846,2 275 531,7

Культура і мистецтво 110000 824 265,6 807 662,7 98,0 675 534,6 132 128,1

Засоби масової інформації 120000 37 681,9 36 699,5 97,4 33 723,6 2 975,9

Фізична культура і спорт 130000 272 594,5 250 434,0 91,9 209 179,7 41 254,3

Будівництво 150000 1 083,9 �1 083,9

Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 14 826,0 12 782,3 86,2 7 487,8 5 294,5

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 170000 1 315 435,7 1 306 122,1 99,3 1 165 330,5 140 791,6

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 742 638,4 644 011,3 86,7 80 218,6 563 792,7

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000 9 017,1 9 003,4 99,8 8 343,0 660,4

Обслуговування внутрішнього боргу 230000 896 280,8 281 438,6 31,4 1 576 847,0 �1 295 408,4

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 239 260,0 146 579,9 61,3 174 389,7 �27 809,8

Разом видатків (загальний фонд) 900201 24 110 578,0 22 573 815,0 93,6 19 372 184,4 3 201 630,6

Інші субвенції 250300 97 196,0 81 503,6 83,9 28 008,0 53 495,6

Всього видатків 900202 24 207 774,0 22 655 318,6 93,6 19 400 192,4 3 255 126,2

Фінансування �9 103 508,7 �11 473 093,9 �6 258 572,1 �5 214 521,8

2.2 Видатки (спеціальний фонд)

Державне управління 010000 282 006,0 253 030,0 89,7 55 355,7 197 674,3

Освіта 070000 1 637 029,3 1 462 633,9 89,3 720 370,1 742 263,8

Охорона здоров'я 080000 2 313 287,8 2 243 525,9 97,0 4 183 634,1 �1 940 108,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 138 463,8 119 044,1 86,0 386 122,2 �267 078,1

Житлово�комунальне господарство 100000 1 094 598,7 973 234,4 88,9 797 085,6 176 148,8

Культура і мистецтво 110000 475 925,9 457 950,6 96,2 86 168,4 371 782,2

Фізична культура і спорт 130000 60 342,5 50 363,1 83,5 32 514,6 17 848,5

Будівництво 150000 4 099 002,0 3 641 852,7 88,8 1 541 820,9 2 100 031,8

Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 25 256,5 15 886,8 62,9 25 477,6 �9 590,8

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 170000 1 596 699,2 1 246 598,3 78,1 368 152,4 878 445,9

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 73 242,8 66 466,6 90,7 90 171,6 �23 705,0

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 180409 41 860,0 41 860,0 100,0 58 869,5 �17 009,5

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000 1 000,0 975,7 97,6 975,7

Державні цільові фонди 240000 336 172,2 312 963,7 93,1 298 395,9 14 567,8

Фонд охорони навколишнього природного середовища 240600 34 200,0 28 939,9 84,6 44 748,0 �15 808,1

Цільові фонди 240900 301 972,2 284 023,8 94,1 253 647,9 30 375,9

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 33 726,6 32 825,3 97,3 1 756,8 31 068,5

Субвенції 250300 44 904,0 42 959,3 95,7 25 267,3 17 692,0

Кредитування місцевих бюджетів 250904/ 250909 �1 500,0 �2 776,1 185,1 �2 447,6 �328,5

Всього видатків (спеціальний фонд) 900203 12 210 157,1 10 917 534,3 89,4 8 609 845,6 2 307 688,7

Фінансування в т.ч. 7 828 870,1 6 358 782,4 2 614 649,9 �12 172 490,7

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 8 641 797,5 7 702 677,8 4 861 872,2 �12 564 550,0

Повернення позики банкам �948 663,0 �948 663,0 �2 301 337,0 386 084,0

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) 36 417 931,1 33 572 852,9 92,1 28 010 038,0 5 562 814,9
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1. Направити звернення депутатів Київської
міської ради до Прем’єр�міністра України, Мі�
ністерства охорони здоров’я України та Мініс�
терства аграрної політики України, що додає�
ться.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань дотримання законності, правопо�
рядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Прем’єр"міністра України, Міністерства охорони здоров’я

України та Міністерства аграрної політики України
Рішення Київської міської ради № 820/1824 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основ зако"
нодавства України про охорону здоров’я та з метою попередження негативних наслідків для життя та здоров’я
новонароджених дітей і їх матерів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 09.02.2017 № 820/1824

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Прем’єр"міністра України, Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства аграрної політики України
Вроджені вади розвитку — одна з основних

причин смертності новонароджених дітей в Укра�
їні. Серед найчисельніших вад — вади невраль�
ної трубки (далі — ВНТ), які зазвичай проявляю�
ться як spina bifida (відкритий спинний мозок) і
аненцефалія (відкритий головний мозок).

За даними міжнародної благодійної органі�
зації «ОМНІ�мережа», яка здійснює популяцій�
ний моніторинг вроджених вад за міжнародни�
ми стандартами, поширеність ВНТ в Україні,
зокрема через катастрофу на Чорнобильській АЕС,
коливається від 21 до 25 на 10 тис. живонаро�
джених дітей на території центральної України.
Щороку близько 23% дітей із ВНТ помирають,
решта залишаються інвалідами. Це найвища
частота вад у всій Європі, яка свідчить про епі�
демію ВНТ в Україні.

На щастя, ми маємо можливість зупинити епі�
демію ВНТ й у майбутньому врятувати сотні но�
вонароджених дітей. Для цього існує просте,
ефективне та фінансово незатратне рішення —
збагачення борошна (фортифікація) фолієвою
кислотою. Це міжнародна практика, яка дозво�
лила зменшити показники ВНТ до 50% у таких
країнах, як США, Канада, Чилі та ряді інших.

Фолієва кислота — вітамін групи В, який до�
помагає попередити близько 75% випадків ВНТ.

Достатньо вживати фолієву кислоту за 3 міся�
ці до зачаття та перші 2�3 місяці вагітності. По�
над 10 років МОЗ України рекомендує всім жін�
кам репродуктивного віку вживати фолієву кис�
лоту, однак рекомендації виконують не більше
10% жінок. Окрім того, половина вагітностей є
непланованими, як наслідок жінки починають
вживати фолієву кислоту надто пізно, що не дає
жодного позитивного результату.

Беручи до уваги надзвичайну актуальність
порушеного питання, закликаємо Міністерство
охорони здоров’я України та Міністерство аг�
рарної політики України напрацювати загаль�
нодержавну програму з фортифікації борошна
фолієвою кислотою. Україна має можливості
для цього, адже фортифікує борошно, яке йде
на експорт. Якщо ми почнемо збагачувати бо�
рошно для внутрішнього ринку, то щорічно змо�
жемо попередити близько 800 випадків ВНТ.
Крім цього, із кожної гривні, інвестованої в про�
філактику, державний бюджет збереже в 20 ра�
зів більше коштів через майбутнє скорочення
соціальних виплат дітям�інвалідам із ВНТ, адже
їх буде в рази менше.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити список присяжних Оболон�
ського районного суду міста Києва згідно з до�
датком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань дотримання законності, правопо�
рядку та запобігання корупції.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Оболонського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 822/1826 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок формуван"

ня та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управлін"
ня Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 № 1"3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 09.02.2017 № 822/1826

Список присяжних Оболонського районного суду міста Києва
1. Булах Андрій Віталійович
2. Дорошенко Вероніка Вікторівна
3. Кузьменко Людмила Миколаївна
4. Кужим Надія Іванівна
5. Пархоменко Валентина Олексіївна
6. Сахацький Василь Григорович

7. Тинок Алевтина Миколаївна
8. Шклярська Олена Володимирівна
9. Славська Анна Василівна
10. Славський Василь Петрович
11. Слюсар Оксана Тимофіївна

Київський міський голова В. Кличко

1. Перейменувати Центр обліку бездомних
громадян на Центр обліку бездомних осіб.

2. Перейменувати Центр трудової реабіліта�
ції для розумово відсталих інвалідів м. Києва з
відділенням соціально�побутової адаптації на
Київський міський комунальний центр комплекс�
ної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслі�
док інтелектуальних порушень «Трамплін».

3. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3.2. Привести у відповідність до цього рішен�
ня свої розпорядження.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань здоров’я та соціального захисту.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування Центру обліку 
бездомних громадян та Центру трудової реабілітації 

для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням 
соціально"побутової адаптації

Рішення Київської міської ради № 823/1827 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, законів України «Про основи соціального захисту без"

домних осіб і безпритульних дітей», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про місцеве самоврядування в
Україні», Типового положення про центр обліку бездомних осіб, затвердженого наказом Міністерства соці"
альної політики України від 19 квітня 2011 року № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 черв"
ня 2011 року за № 750/19488, Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної
реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, затвердженого наказом Міністер"
ства соціальної політики України від 15 лютого 2016 року № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра"
їни 03 березня 2016 року за № 338/28468, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Статуту комунально�
го закладу «Концертний заклад культури «Київ�
ський академічний муніципальний духовий ор�
кестр», затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 27 листопада 2008 року № 636/636,
виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Керівнику комунального закладу «Концерт�
ний заклад культури «Київський академічний
муніципальний духовий оркестр» забезпечити

реєстрацію змін до Статуту в установленому
порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань культури, туризму та інформацій�
ної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження змін до Статуту 
комунального закладу «Концертний 

заклад культури «Київський академічний 
муніципальний духовий оркестр»

Рішення Київської міської ради № 802/1806 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Закону України «Про театри і театральну справу», з метою приведення Статуту комунального за"
кладу «Концертний заклад культури «Київський академічний муніципальний духовий оркестр» до вимог за"
конодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.12.2016 № 802/1806

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНЦЕРТНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ

АКАДЕМІЧНИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР»
ідентифікаційний номер 16399139 

(нова редакція)
м. Київ"2016

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОНЦЕРТНИЙ

ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧ�
НИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР»
(далі — Оркестр) є неприбутковим концертним
закладом культури, підпорядкованим Департа�
менту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

Власником та засновником Оркестру є тери�
торіальна громада міста Києва, від імені якої
виступає Київська міська рада.

Наказом Міністерства культури і туризму Укра�
їни від 16 березня 2006 року № 119 Оркестру
надано статус академічного та перейменовано
у комунальний заклад «Концертний заклад куль�
тури «Київський академічний муніципальний ду�
ховий оркестр».

Відповідно до рішення Київської міської ра�
ди від 12 липня 2007 року № 1048/1709 Оркестр

є правонаступником державного комунально�
го театрально�концертного підприємства «Ки�
ївський муніципальний духовий оркестр».

1.2. Оркестр у своїй діяльності керується Кон�
ституцією України, Законом України «Про куль�
туру», постановами Кабінету Міністрів України,
рішеннями Київської міської ради, розпоря�
дженнями Київського міського голови, розпоря�
дженнями виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації), наказами директора Департаменту куль�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації),
іншими нормативно�правовими актами та цим
Статутом.

1.3. Оркестр заснований на комунальній влас�
ності територіальної громади міста Києва.

1.4. Оркестр є юридичною особою, має від�
окремлене майно, самостійний баланс, розра�
хунковий та валютний рахунки в установах бан�
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1. Відмовити в поновленні договору оренди зе�
мельної ділянки площею 0,8990 га (кадастро�
вий номер 8000000000:78:098:0029) на вул. Ла�
йоша Гавро, 7 в Оболонському районі м. Києва
від 13.04.2006 № 78�6�00360, укладеного між
Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю Будівельною ком�
панією «КРОУН» на підставі рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 853/3428 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю Будівельній компанії «КРОУН» земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями на
вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі 
м. Києва» (справа № А�20599).

2. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проінформу�
вати товариство з обмеженою відповідальніс�
тю Будівельну компанію «КРОУН» про прийнят�
тя цього рішення.

3. Земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цьо�
го рішення, віднести до земель запасу житлової
і громадської забудови.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю Будівельній компанії «КРОУН» 

в поновленні договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями на вул. Лайоша Гавро, 7 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 350/350 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист"звернення
товариства з обмеженою відповідальністю Будівельної компанії «КРОУН» від 07.11.2007 № 64/1107 про поно"
влення договору оренди земельної ділянки та враховуючи те, що земельна ділянка не забудована відповід"
но до умов договору її оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати в односторонньому порядку до�
говір оренди земельної ділянки від 26.07.2004

№ 91�6�00301 площею 0,8379 га (кадастровий
номер 8000000000:88:199:0017) для експлу�

Про розірвання договору 
оренди земельної ділянки 

від 26.07.2004 № 91"6"00301, укладеного між Київською 
міською радою та підприємством 

«Учбова спортивна база Велотрек «Авангард» 
на підставі пункту 1 рішення Київської 
міської ради від 23.12.2003 № 317/1192 

«Про оформлення права користування земельними ділянками»
Рішення Київської міської ради № 347/347 від 12 листопада 2014 року

Враховуючи гостру соціальну напругу, що склалася навколо запланованої забудови земельної ділянки,
яка на праві оренди перебуває в користуванні підприємства «Учбова спортивна база Велотрек «Авангард», сис"
тематичну несплату орендної плати, невиконання орендарем умов договору оренди земельної ділянки, ке"
руючись статтями 9, 141 Земельного кодексу України, статтею 22 Закону України «Про столицю України —
місто"герой Київ», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Закону
України «Про оренду землі», пунктом 11.4 договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 № 91"6"00301,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ків, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки
та інші реквізити юридичної особи, зареєстро�
вані у встановленому порядку.

1.5. Найменування Оркестру:
Повна назва українською мовою: КОМУНАЛЬ�

НИЙ ЗАКЛАД «КОНЦЕРТНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУ�
РИ «КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУНІЦИПАЛЬ�
НИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР».

Скорочена назва українською мовою: КЗ
КЗК — «КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУНІЦИ�
ПАЛЬНИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР».

1.6. Місцезнаходження Оркестру: вул. Демі�
ївська, 55, м. Київ, 03040.

II. МЕТА ТА НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Оркестру є
здійснення концертної діяльності шляхом під�
готовки та проведення мистецьких заходів, що
пропагують кращі надбання української та сві�
тової культури.

2.2. Напрямки діяльності Оркестру:
створення концертних програм на високому

художньому рівні;
участь та організація хорових конкурсів, фес�

тивалів, музичних вечорів і творчих зустрічей з
майстрами мистецтв; 

концертна діяльність виконавців;
проведення та участь у національних і міжна�

родних конкурсах, конгресах, фестивалях та ін�
ших заходах, організація культурних та творчих
обмінів, пов’язаних з пропагандою музичного
мистецтва;

здійснення обміну концертними програма�
ми, організація в Україні та за кордоном фес�
тивалів, конкурсів концертного мистецтва та
участь у них;

випуск та виготовлення дисків для лазерних
систем зчитування та інших носіїв інформації,
буклетів, проспектів, плакатів, значків, виробів
декоративно�прикладного мистецтва, іншої рек�
ламної продукції, що пропагує діяльність Ор�
кестру та його виконавців;

створення нотного, книжкового та музично�
го фондів як для власних потреб, так і для ре�
алізації та прокату;

організація студій звукозапису, що висвітлю�
ють творчість Оркестру, кращих музичних тво�
рів українських та зарубіжних виконавців, що
пропагують національну та світову культуру, і
реалізація цих записів;

підготовка концертних програм та інших за�
ходів, на основі договорів з юридичними та
фізичними особами для їх публічного вико�
нання чи публічного показу на власній чи орен�
дованих сценах з додержанням прав авторів
та виконавців партій відповідно до законодав�
ства про авторське право та суміжні права та
надання власної сцени іншим концертним ко�
лективам для проведення гастрольних заходів,
спільних концертних проектів та програм.

2.3. Оркестр може, крім основних напрямків
діяльності, провадити такі додаткові види гос�
подарської діяльності, не заборонені законо�
давством:

продаж сувенірної продукції та квітів;
продюсерська діяльність;
організація харчування працівників Оркестру

та глядачів; 
розміщення реклами в Оркестрі; 
організація презентацій;
виробництво товарів та надання послуг, що

здійснюються виробничими службами та цеха�
ми Оркестру;

прокат і реалізація костюмів, взуття, обладнан�
ня, реквізиту, бутафорії, гримувальних, пасти�
жерних та інших товарів і предметів;

здійснювати інші види діяльності у сфері куль�
тури та надавати інші види послуг, передбаче�
ні законодавством України.

Доходи, одержані Оркестром від проваджен�
ня додаткових видів господарської діяльності,
оподатковуються на загальних засадах відпо�
відно до законодавства України.

III. УПРАВЛІННЯ ОРКЕСТРОМ
3.1. Керівництво Оркестром здійснює генераль�

ний директор, який призначається на посаду
наказом директора Департаменту культури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) на кон�
трактній основі за результатами конкурсу.

3.2. Генеральний директор Оркестру, у ме�
жах наданих йому повноважень: 

приймає на роботу творчих працівників Ор�
кестру на конкурсній основі шляхом укладення
контрактів та звільняє їх з роботи;

приймає на роботу та звільняє з роботи всіх
інших працівників Оркестру; 

розпоряджається майном і коштами; 
укладає правочини від імені Оркестру; 
представляє Оркестр без довіреності;
застосовує до працівників заходи заохочен�

ня та заходи дисциплінарного впливу;
приймає рішення щодо надання творчим пра�

цівникам Оркестру відпусток для їх участі в кон�
курсах, фестивалях тощо відповідно до Поло�
ження про порядок проведення конкурсів, фес�
тивалів та відповідно до Порядку формування
творчих груп, затверджених центральним ор�
ганом виконавчої влади в галузі культури;

затверджує за поданням художнього керів�
ника склад постановчих груп та виконавців мис�
тецьких програм, плани роботи над новими кон�
цертними програмами і визначає в установле�
ному порядку їх готовність і терміни виступів;

затверджує календарні плани публічного ви�
конання та публічного показу концертів та ін�
ших заходів;

організує і забезпечує проведення концерт�
них програм та інших заходів;

забезпечує охорону праці, дотримання за�
конності та порядку в Оркестрі;

визначає структуру Оркестру, складає та за по�
годженням із Департаментом культури затвер�
джує штатний розпис Оркестру в межах гра�
ничної чисельності, доведеної Департаментом
культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції);

згідно з законодавством України затверджує
план використання бюджетних коштів Оркес�
тру за погодженням з Департаментом культу�
ри виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

в межах своїх повноважень видає накази,
обов’язкові для виконання всіма працівника�
ми трудового колективу, затверджує посадо�
ві інструкції.

IV. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ОРКЕСТРУ
4.1. Трудовий колектив Оркестру становлять

всі громадяни, які беруть участь у його діяль�
ності на основі трудового договору (контракту,
угоди), а також інших форм, що регулюють тру�
дові відносини працівника з Оркестром.

4.2. Трудовий колектив Оркестру функціонує
згідно з трудовим законодавством України.

4.3. Вищим органом самоврядування Оркес�
тру є загальні збори трудового колективу Ор�
кестру.

V. МАЙНО ТА КОШТИ ОРКЕСТРУ
5.1. Майно Оркестру належить до комуналь�

ної власності територіальної громади міста Ки�
єва і закріплюється за Оркестром на праві опе�
ративного управління.

5.2. Майно Оркестру складається з основних
фондів, обігових коштів, а також інших ціннос�
тей, вартість яких відображається у самостій�
ному балансі Оркестру.

5.3. Джерелами формування майна Оркес�
тру є:

майно, передане власником або уповнова�
женим ним органом; 

доходи від основної діяльності; 
трансферти з бюджету міста Києва;
благодійні внески пожертвування українських

та іноземних фізичних та юридичних осіб (май�
но, кошти в національній та іноземній валюті та
інше).

5.4. Оркестр має право виключно з дозволу
власника або уповноваженого ним органу: від�
чужувати закріплене за ним майно, надавати в
оренду або безоплатне користування (позич�
ку), передавати в заставу нерухоме майно, об�
ладнання, інвентар та інші цінності, а також спи�
сувати з балансу основні засоби в установле�
ному порядку.

5.5. Забороняється розподіл отриманих до�
ходів (прибутків) або їх частини серед засно�
вників (учасників), працівників Оркестру (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного со�
ціального внеску) та інших пов’язаних з ними
осіб.

5.6. Доходи (прибутки) Оркестру використо�
вуються виключно для фінансування видатків
на утримання Оркестру, реалізації мети (цілей,

завдань) та напрямів діяльності, визначених
цим Положенням.

VI. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
6.1. З метою пропаганди мистецтва, зміц�

нення матеріальної бази Оркестр здійснює зов�
нішньоекономічну діяльність згідно із законо�
давством України.

6.2. Оркестр має право самостійно укладати
договори (контракти) з іноземними юридични�
ми та фізичними особами на будь�які форми
співробітництва у сфері культури, брати участь
у діяльності відповідних міжнародних організа�
цій та фондів.

6.3. Валютні надходження використовуються
Оркестром відповідно до законодавства України.

VII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОРКЕСТРУ
7.1. Оркестр здійснює оперативний та бухгал�

терський облік результатів своєї діяльності та на�
дає фінансову, статистичну і іншу звітність у по�
рядку, встановленому законодавством України.

7.2. Фінансова звітність Оркестру надається
до Департамецту комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в ус�
тановленому порядку..

7.3. Планування господарської діяльності здій�
снюється Оркестром шляхом складання у по�
рядку та за формою, що визначаються вико�
навчим органом Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), річних
фінансових планів, які затверджуються Депар�
таментом комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

Генеральний директор Оркестру зобов’яза�
ний спрямовувати діяльність Оркестру на ви�
конання річного фінансового плану з метою
одержання запланованих сум доходів, не при�

пускаючись при цьому витрат невиробничого
характеру, не передбачених річним фінансовим
планом.

7.4. Оркестр звітує про стан виконання річ�
ного фінансового плану в порядку та за фор�
мою, що визначаються Департаментом кому�
нальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

7.5. Відносини Оркестру з іншими фізични�
ми та юридичними особами у всіх сферах ді�
яльності здійснюються на основі договорів.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ОРКЕСТРУ
8.1. Оркестр припиняється в результаті ре�

організації (злиття, приєднання, поділу, пере�
творення) або ліквідації за рішенням власника
або суду у порядку, визначеному законодав�
ством України.

8.2. Припинення Оркестру здійснюється ко�
місією з припинення, яка утворюється власни�
ком або органом, що прийняв рішення про при�
пинення. Порядок і строки проведення припи�
нення Оркестру, а також строки заяви претен�
зій кредиторами визначаються власником, або
органом, що прийняв рішення про припинення
Оркестру.

8.3. У разі припинення Оркестру всі активи
передаються одному або кільком неприбутко�
вим концертним закладам культури або зара�
ховуються до доходу бюджету.

8.4. При припиненні Оркестру працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їхніх
прав та інтересів відповідно до трудового за�
конодавства України.

Київський міський голова
В. Кличко
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атації та обслуговування велотреку на вул. Бог�
дана Хмельницького, 58 у Шевченківському
районі м. Києва, укладений між Київською місь�
кою радою та підприємством «Учбова спортив�
на база Велотрек «Авангард» на підставі пунк�
ту 1 рішення Київської міської ради від 23.12.2003
№ 317/1192 «Про оформлення права користу�
вання земельними ділянками» (справа А�21201).

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

2.1. Поінформувати підприємство «Учбова
спортивна база Велотрек «Авангард» про прий�
няття цього рішення.

2.2. Вжити заходів, спрямованих на відшко�
дування в судовому порядку збитків, завданих
підприємством «Учбово�спортивна база Вело�

трек «Авангард» через несплату орендної пла�
ти за землю.

2.3. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції припинення права користування земельною
ділянкою, зазначеною у пункті 1 цього рішення,
у порядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3. Земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цьо�
го рішення, віднести до земель запасу рекреацій�
ного призначення.

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

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянам Скуріхіну Олександру Вадимови�
чу та Скуріхіній Олені Анатоліївні на просп. Геро�
їв Сталінграда, 6�д (літ. А) в Оболонському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,13 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) в спільну довго�
строкову оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування будівлі медичного центру згід�
но з планом�схемою (додаток до рішення) 
(№ К�19545).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам 
Скуріхіну Олександру Вадимовичу 

та Скуріхіній Олені Анатоліївні 
на просп. Героїв Сталінграда, 6"д (літ. А) 

в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівлі медичного центру
Рішення Київської міської ради № 318/318 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою громадянам Скуріхі"
ну Олександру Вадимовичу та Скуріхіній Олені Анатоліївні щодо відведення земельної ділянки на просп. Ге"
роїв Сталінграда, 6"д (літ. А) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат"
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 15 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 13.10.2008 № 91�6�00809
площею 0,0348 га (кадастровий номер
8000000000:88:196:0098), укладений між Київ�
ською міською радою і товариством з обмеже�
ною відповідальністю «КОНСУЛ» для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування автомий�
ки на бульв. Тараса Шевченка, 58 у Шевченків�
ському районі м. Києва на підставі рішення Ки�
ївської міської ради від 08.02.2007 № 126/787
«Про передачу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «КОНСУЛ» для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування ав�
томийки на бульв. Тараса Шевченка, 58 у Шев�
ченківському районі м. Києва» (справа А�19756).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 13.10.2008 № 91�6�00809, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 13.10.2008 № 91�6�00809, а са�
ме:

— слова та цифри «бульв. Тараса Шевченка,
58» замінити словами та цифрами «бульв. Та�
раса Шевченка, 58 (літ. Б)»;

— слова «для будівництва, експлуатації та об�
слуговування автомийки» замінити словами
«для експлуатації та обслуговування автомий�
ки».

4. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «КОНСУЛ» у місячний термін надати до Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) документи, визна�
чені законодавством, для укладання додатко�
вої угоди про поновлення договору оренди зе�
мельної ділянки від 13.10.2008 № 91�6�00809
та внесення змін до нього.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«КОНСУЛ» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації 

та обслуговування автомийки 
на бульв. Тараса Шевченка, 58 (літ. Б) 

у Шевченківському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 688/688 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «КОНСУЛ» про поновлення договору оренди земельної ділянки від 30.12.2011,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на просп. Перемоги, 82�а у Шевчен�
ківському районі м. Києва орієнтовною площею
0,58 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для експлуатації та обслу�
говування адміністративної будівлі та виробни�
чої бази на просп. Перемоги, 82�а згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�22618).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району м. Києва 

на просп. Перемоги, 82"а у Шевченківському 
районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративної 
будівлі та виробничої бази на просп. Перемоги, 82"а

Рішення Київської міської ради № 319/319 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на просп. Перемоги, 82"а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат"
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак"
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Національна атом�
на енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на
вул. Льва Толстого, 59 у Голосіївському районі
м. Києва орієнтовною площею 0,21 га (земель�
на ділянка державної власності) в постійне ко�
ристування для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративних будівель згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�22834).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки державному 
підприємству «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 
на вул. Льва Толстого, 59 у Голосіївському 

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративних будівель

Рішення Київської міської ради № 320/320 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
на вул. Льва Толстого, 59 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе"
мельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ"
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
Оболонському районному управлінню Головно�
го управління МВС України в місті Києві на вул.
Червонофлотській, 21�а в Оболонському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,52 га (зе�
мельна ділянка державної власності) в постій�
не користування для експлуатації та обслуго�
вування нежитлової будівлі згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (№ К�22222).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Оболонському районному управлінню Головного 
управління МВС України в місті Києві 

на вул. Червонофлотській, 21"а 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі
Рішення Київської міської ради № 321/321 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки Оболонському районному управлінню Головного управління МВС України в місті Києві на
вул. Червонофлотській, 21"а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вне"
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1. Передати громадянці Кузьменко Зої Ми�
хайлівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0902 га (кадастровий номер
8000000000:90:281:0201) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Липовій, 68 у Дарницькому районі м. Ки�
єва (категорія земель — землі житлової та гро�
мадської забудови, справа № П�9028).

2. Громадянці Кузьменко Зої Михайлівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної до�
кументації та питання пайової участі вирішу�

вати в порядку, визначеному законодавством
України.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Кузьменко Зої Михайлівні 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Липовій, 68 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 442/442 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Релігійній громаді Україн�
ської Православної Церкви парафії на честь
Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого
у Дарницькому районі м. Києва на набережній
Дніпровській у Дніпровському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,76 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) в постійне користування для

будівництва, експлуатації та обслуговування
храмового комплексу (К�17359).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Релігійній громаді Української Православної 
Церкви парафії на честь Святого Благовірного 

князя Ярослава Мудрого у Дарницькому районі 
м. Києва на набережній Дніпровській 

у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування храмового комплексу

Рішення Київської міської ради № 499/499 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки Релігійній громаді Української Православної Церкви парафії на честь Святого Благовірно"
го князя Ярослава Мудрого у Дарницькому районі м. Києва на набережній Дніпровській у Дніпровському райо"
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що ця земельна ділянка відповідно до рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 «Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста» відноситься до зеленої зони
та знаходиться в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек"
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван"
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «ТЕХНОТРЕК» для бу�
дівництва житлово�офісного комплексу з під�
земним паркінгом і вбудованими об’єктами со�
ціальної інфраструктури на вул. Чапаєва, 7, 
7�б у Шевченківському районі м. Києва (кате�
горія земель — землі житлової та громадської
забудови, заява ДЦ від 13.08.2014 № 01103�
000144160�014, справа Д�4435).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «ТЕХНОТРЕК», за умови виконан�

ня пункту 3 цього рішення, в короткострокову
оренду на 5 років земельну ділянку площею
0,1032 га (кадастровий номер
8000000000:88:199:0055) для будівництва жит�
лово�офісного комплексу з підземним паркін�
гом і вбудованими об’єктами соціальної інфра�
структури на вул. Чапаєва, 7, 7�б у Шевченків�
ському районі м. Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва у зв’яз�
ку з набуттям права власності на майно (свідоц�
тво про право власності на нежитловий буди�
нок від 16.10.2001).

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРЕК» для будівництва

житлово"офісного комплексу з підземним паркінгом 
і вбудованими об’єктами соціальної інфраструктури 

на вул. Чапаєва, 7, 7"б у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 509/509 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що"
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, для укладання договору орен�
ди земельної ділянки.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішувати в по�
рядку, визначеному законодавством України.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
19.03.2014 № 2571/0/12/19�14, Державної служ�
би з питань національної культурної спадщини
від 19.02.2010 № 22�369/35, Головного управ�
ління Держземагентства у м. Києві від 15.07.2014
№ 19�26�0.3�3588/2�14.

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати громадянину Міщенку Анатолію
Олександровичу у приватну власність земель�
ну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий но�
мер 8000000000:75:316:0074) із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Пришвіна, 19 у Святошинсько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі
житлової та громадської забудови, П�9039).

2. Громадянину Міщенку Анатолію Олексан�
дровичу:

2.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�

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

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Міщенку 

Анатолію Олександровичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Пришвіна, 19 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 827/827 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Святненку Іллі Олек�
сійовичу у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,0575 га (кадастровий номер
8000000000:66:049:0004) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Волховській, 22 у Дніпровському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі житлової
та громадської забудови, справа № П�8975).

2. Громадянину Святненку Іллі Олексійовичу:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�

рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

2.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянину 
Святненку Іллі Олексійовичу земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Волховській, 22 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 819/819 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
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1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Луцен�

ко Ользі Анатоліївні для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських бу�

Про передачу громадянці Луценко 
Ользі Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Челюскінців, 28"а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 804/804 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що"

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Книженку Олексан�
дру Івановичу у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8 000 000 000:90:240:0004) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Киє�
ва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Березневій, 38 у Дарницькому районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, справа № П�9100).

2. Громадянину Книженку Олександру Івано�
вичу:

2.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�

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

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянину 
Книженку Олександру Івановичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Березневій, 38 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 818/818 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам Мельниченку Олек�
сію Пилиповичу та Капустянській Тетяні Володи�
мирівні у спільну часткову приватну власність
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастро�
вий номер 8000000000:85:635:0113) із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд у Подільському районі м. Києва, у тому
числі:

— громадянину Мельниченку Олексію Пили�
повичу — 4/5 від 0,1000 га;

— громадянці Капустянській Тетяні Володи�
мирівні — 1/5 від 0,1000 га;

(категорія земель — землі житлової та гро�
мадської забудови, справа П�9015).

2. Громадянам Мельниченку Олексію Пилипо�
вичу та Капустянській Тетяні Володимирівні:

2.1. Виконувати обов’язки власників земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлен�
ня дозвільної, проектно�кошторисної докумен�
тації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством України.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

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

Київський міський голова В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Мельниченку Олексію Пилиповичу 

та Капустянській Тетяні Володимирівні 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Бурденка, 3 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 825/825 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 87, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

дівель і споруд на вул. Челюскінців, 28�а у Дар�
ницькому районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № А�12018).

2. Передати громадянці Луценко Ользі Анато�
ліївні, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:278:0037) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Челюскінців, 28�а
у Дарницькому районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Луценко Ользі Анатоліївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

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

3.2. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 26.10.2007
№ 19�12202, управління охорони навколишньо�
го природного середовища від 30.03.2006
№ 071/04�4�19/1075, дочірнього підприємства
«Інститут Генерального плану міста Києва» від
26.01.2006 № 131, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 04.05.2012 № 05�8432, Го�

ловного управління Держземагентства у місті
Києві від 19.06.2012 № 221.

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

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати громадянці Букатко Надії Михай�
лівні у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,0404 га (кадастровий номер
8000000000:66:045:0137) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Степана Сагайдака, 73�в у Дніпровсько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі
житлової та громадської забудови, справа 
№ П�9064).

2. Громадянці Букатко Надії Михайлівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�

рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

2.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Букатко Надії Михайлівні для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Степана Сагайдака, 73"в у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 822/822 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «БОНАП» на просп. Правди, 19 у Поділь�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,66 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в ко�
роткострокову оренду на 5 років для будівниц�
тва транспортної інфраструктури згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�21301).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БОНАП» на просп. Правди, 19 

у Подільському районі м. Києва 
для будівництва транспортної інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 327/327 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОНАП» на просп. Правди, 19 у Поділь"
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, За"
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер"
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само"
врядування в Україні», Київська міська рада

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Про зміни у складах комісії з припинення 
Оболонської районної у м. Києві ради та комісії 

з припинення виконавчого органу Оболонської районної 
у м. Києві ради (Оболонської районної 

у м. Києві державної адміністрації)
Розпорядження № 192 від 20 лютого 2017 року

1. Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåí-

íÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè, çà-

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2010

ðîêó ¹ 787 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03

ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 648), âèêëàâøè éîãî â ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåí-

íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó

ì. Êèºâ³ ðàäè (Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 787 (â ðåäàê-

ö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 03 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 648), âèêëàâ-

øè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 787 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 20.02.2017 ð. ¹ 192 )

Склад
комісії з припинення Оболонської районної у місті Києві ради

Öèáóëüùàê Îëåêñàíäð Ëåîí³äîâè÷ ãîëîâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ëåëþê Ðîìàí Âàëåð³éîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿

Áëîõîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè 

êîì³ñ³¿

Áîëòèâåöü Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Îáî-

ëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿

Âàñèëåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³ò-

íîñò³ — ãîëîâíèé áóõãàëòåð Îáîëîíñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãîëîâêî Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãîí÷àðåíêî Îëåíà Àíàòîë³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìà-

äÿí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Êîëåñí³êîâà Ñâ³òëàíà Þð³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ô³íàíñ³â óñòàíîâ îñ-

â³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

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

Ëàõìàíþê ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ë³ùóê Ñâ³òëàíà Ìèðîí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáî-

ëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿

Ìàøîøèíà Ëþäìèëà Â³òàë³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì Îáî-

ëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàðîâîéò Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

×åðíèøîâ Êèðèëî Îëåêñ³éîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

×óâ³ëüñüêà Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó ãàëóç³ Äå-

ïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øåñòåðíåíêîâà Îëåíà Ñåðã³¿âíà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 787 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 20.02.2017 ð. ¹ 192

Склад
комісії з припинення виконавчого органу Оболонської районної у місті
Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)

Öèáóëüùàê Îëåêñàíäð Ëåîí³äîâè÷ ãîëîâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ëåëþê Ðîìàí Âàëåð³éîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿

Áëîõîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè

êîì³ñ³¿

Áîëòèâåöü Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Âàñèëåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

— ãîëîâíèé áóõãàëòåð Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãîëîâêî Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãîí÷àðåíêî Îëåíà Àíàòîë³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Êîëåñí³êîâà Ñâ³òëàíà Þð³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ô³íàíñ³â óñòàíîâ

îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

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

Ëàõìàíþê ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ë³ùóê Ñâ³òëàíà Ìèðîí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìàøîøèíà Ëþäìèëà Â³òàë³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàðîâîéò Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

×åðíèøîâ Êèðèëî Îëåêñ³éîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

×óâ³ëüñüêà Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó ãàëóç³

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿  àäì³í³ñòðàö³¿)

Øåñòåðíåíêîâà Îëåíà Ñåðã³¿âíà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження Плану основних заходів 
цивільного захисту м. Києва на 2017 рік

Розпорядження № 167 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня

2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаці/
ях», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підго/
товки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», розпорядження Кабінету Мініс/
трів України від 11 січня 2017 року № 9/р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017
рік» та з метою забезпечення виконання заходів та завдань у сфері цивільного захисту, спрямованих на під/
вищення рівня захисту населення і територій міста Києва від надзвичайних ситуацій техногенного та при/
родного характеру:

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí îñíîâíèõ çàõîä³â öèâ³ëü-

íîãî çàõèñòó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê (äàë³ — Ïëàí

çàõîä³â), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïëàí êîìïëåêòóâàííÿ Íàâ÷àëü-

íî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåç-

ïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà ç íàâ÷àííÿ

êåð³âíîãî ñêëàäó òà ôàõ³âö³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïî-

â’ÿçàíà ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì çàõîä³â ç

ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íà 2017 ð³ê, ùî äî-

äàºòüñÿ.

3. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é:

3.1. Ðîçðîáèòè íà îñíîâ³ Ïëàíó çàõîä³â ðàéîí-

í³ ïëàíè îñíîâíèõ çàõîä³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

íà 2017 ð³ê â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

Êîï³¿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â íàäàòè äî Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ³íôîðìàö³¿ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â

ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ äî 01 ëèïíÿ 2017 ðîêó, çà

ð³ê — äî 15 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

14.02.2017 ¹167

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту м. Києва на 2017 рік

№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання

1 2 3 4

Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми м. Києва єдиної державної системи цивільного захисту

1. Організація проведення технічної інвентаризації фонду
захисних споруд цивільного захисту

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у м. Києві

До 15 грудня

2. Коригування планів евакуації населення усіх рівнів у
частині визначення заходів щодо організації евакуації
окремих категорій населення міста Києва, а також
культурних та матеріальних цінностей

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у м. Києві

До 01 вересня

Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

3. Здійснення комплексу організаційних і практичних
заходів щодо запобігання виникненню:

1) пожеж у лісах, на торфовищах та
сільськогосподарських угіддях протягом
пожежонебезпечного періоду

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Головне управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції України у м. Києві,
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), районні в місті Києві державні адміністрації

Квітень 9 жовтень

2) нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо", Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції України у м. Києві, районні в місті Києві
державні адміністрації

ІІ квартал

4. Забезпечення реалізації заходів, передбачених Міською
цільовою програмою розвитку територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного міста
Києва на 201792019 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 08 грудня 2016 року 
№ 540/1544

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Департамент
житлово9комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До 15 грудня

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна аварійно9рятувальна служба "Київська служба порятунку", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
"Плесо", районні в місті Києві державні адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту

5. Проведення:

1) командно9штабних навчань з органами управління та
силами цивільного захисту районних ланок
територіальної підсистеми м. Києва єдиної державної
системи цивільного захисту (із залученням органів з
евакуації) щодо:

виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені
та паводків (Деснянський район)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції України у м. Києві, Управління патрульної поліції в м. Києві
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), спеціалізовані служби цивільного захисту міста, управління (відділи) з питань
надзвичайних ситуацій районних в місті Києві державних адміністрацій, аварійно9рятувальні підрозділи і формування, органи
управління та сили цивільного захисту підприємств, установ та організацій

Лютий 9 березень

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі
виникнення аварії:

на залізничному транспорті (Оболонський район) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КК "Київавтодор", Головне управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції України у м. Києві, Управління патрульної поліції в м. Києві
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, аварійно9рятувальні підрозділи і формування, органи управління та
сили цивільного захисту підприємств, установ та організацій

II квартал

на хімічно небезпечному об'єкті (Солом'янський район) Солом'янська районна в місії Києві державна адміністрація, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент житлово9комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції України у м. Києві, Управління патрульної поліції в м. Києві
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, аварійно9рятувальні підрозділи і формування, органи управління та
сили цивільного захисту підприємств, установ та організацій

III квартал

виконання завдань у складних умовах осінньо9зимового
періоду (Шевченківський район)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент житлово9
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КК "Київавтодор",
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції України у
м. Києві, Управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, аварійно9рятувальні
підрозділи і формування, органи управління та сили цивільного захисту підприємств, установ та організацій

Жовтень

дій органів управління та сил цивільного захисту
районної ланки під час переведення територіальної
підсистеми міста Києва єдиної державної системи
цивільного захисту з режиму функціонування в мирний
час на режим функціонування в особливий період

Районні в місті Києві державні адміністрації, районні управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у м. Києві, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

II квартал

участь у командно9штабному навчанні з органами та
силами цивільного захисту функціональної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту щодо
організації біологічного захисту населення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
виявленням небезпечних для людини біологічних агентів

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління Національної поліції у м. Києві,
Управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Департамент міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Травень
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Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки

6. Координація діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій, підприємств, установ та
організацій

1) щодо стану готовності:

пропуску льодоходу, повені та паводків Постійна комісія з питань техногенно9екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Лютий 9 березень

місць масового відпочинку населення на водних об'єктах Постійна комісія з питань техногенно9екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Травень 9 червень

до виконання завдань за призначенням у складних
умовах осінньо9зимового періоду

Постійна комісія з питань техногенно9екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Вересень9 жовтень

регіональних, комунальних, об'єктових аварійно9
рятувальних служб і формувань, а також аварійно9
рятувальних служб громадських організацій до дій за
призначенням

Постійна комісія з питань техногенно9екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Березеиь9 травень

комунальних та інших підприємств, установ, організацій,
що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до
їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний
період

Постійна комісія з питань техногенно9екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Квітень 9 червень

7. Участь у контролі за станом готовності систем
централізованого оповіщення
(спеціальної "Сигнал Д" та територіальної) з доведенням
до відома населення навчальної інформації у сфері
цивільного захисту через засоби масової інформації

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 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), Головне управління
Національної поліції України у м. Києві, ПАТ "Укртелеком", Казенне підприємство "Укрспецзв'язок", районні в місті Києві державні
адміністрації, підприємства, установи та організації

Листопад

Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

8. Функціональне навчання керівного складу і фахівців
центральних та місцевих органів виконавчої влади,
виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ
та організацій в Інституті державного управління у сфері
цивільного захисту та в Навчально9 методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста
Києва

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Навчально9методичний центр цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

За окремим планом

9. Організація та проведення:

1) у загальноосвітніх, професійно9 технічних та
дошкільних навчальних закладах Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Навчально9методичний центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності міста Києва, Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Квітень 9 травень 
жовтень 9 листопад

2) серед населення просвітницької роботи із запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
небезпечними інфекційними захворюваннями,
масовими неінфекційними захворюваннями
(отруєннями)

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у м. Києві, Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 15 грудня

3) заходів з популяризації культури безпеки
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом:
проведення шкільних, районних, міських змагань;
проведення навчально9 тренувальних зборів і
навчальних таборів

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у м. Києві, Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 15 грудня

4) громадських акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти"
та Герой рятувальник року

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у м. Києві, Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 15 грудня

5) шкільних, районних, міського етапів Всеукраїнського
фестивалю дружин юних пожежників

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Квітень 9 вересень

10. Проведення спеціальних навчань (тренувань)
формувань цивільного захисту спеціалізованих служб
цивільного захисту

Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту м. Києва, районів в м. Києві, органи управління та сили цивільного захисту
підприємств, установ та організацій

Згідно з планами

11. Проведення показових експериментальних навчань
(тренувань) з питань цивільного захисту (за
необхідністю)

Керівники районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в м. Києві Згідно з планами

12. Проведення спеціальних об'єктових навчань з питань
цивільного захисту

Керівники (заступники керівників) підприємств, установ та організацій Згідно з планами

13. Проведення спеціальних об'єктових тренувань з питань
цивільного захисту

Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту Згідно з планами

14. Збори керівного складу органів управління та сил
цивільного захисту територіальної підсистеми м. Києва
єдиної державної системи цивільного захисту щодо
підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в
2017 році та визначення основних завдань у зазначеній
сфері на 2018 рік

Керівний склад територіальної підсистеми м. Києва єдиної державної системи цивільного захисту та її районних ланок, члени Постійної
комісії з питань техногенно9екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), начальники територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту

Січень 9 лютий 2018 року

Виконуючий обов’язки керівника апарату Є. Ситніченко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

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

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

14.02.2017 ¹167 

ПЛАН комплектування Навчально/методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва 
з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2017 рік
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 18 19

1 Керівники районних державних
адміністрацій та їх заступники

45 7 7 9 Січень 9
жовтень

9 2 9 9 1 1 1 9 1 9 1 9

2 Керівники структурних підрозділів органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування

45 33 33 9 Січень
жовтень

3 8 2 3 2 1 9 3 10 1 9 9
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3 Посадові особи, які очолюють міську та
районні комісії з питань техногенно9
екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, та відповідальні секретарі цих
комісій

27 172 172 46 Січень 9
жовтень

2 25 13 10 3 17 22 1 1 61 26 27 1

4 Посадові особи міської та районних
державних адміністрацій, які очолюють
комісії з евакуації, виконують обов'язки
секретарів евакуаційних комісій

27 180 180 48 Січень 9
листопад

2 24 13 6 14 18 14 12 61 33 30 1

5 Керівники робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, суб'єктів господарювання та
навчальних закладів незалежно від форми
власності

27 16 16 25 Січень 9
листопад

9 6 1 9 8 2 5 3 10 4 2 9

6 Керівники місцевих органів виконавчої
влади, суб'єктів господарювання, навчальних
закладів, незалежно від форм власності, їх
заступники

27 265 265 80 Січень 9
листопад

42 27 35 41 22 26 16 15 48 53 19 1

7 Особи, які очолюють спеціалізовані служби
цивільного захисту, утворені центральними
та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування та
суб'єктами господарювання, та їх заступники

27 23 23 41 Березень9
листопад

9 7 6 2 2 5 10 5 13 1 4 9

8 Керівники навчальних груп з підготовки
працівників суб'єктів господарювання діям у
надзвичайних ситуаціях

18 106 106 185 Січень 9
листопад

19 30 3 4 5 19 17 11 18 28 65 72

9 Особи, що залучаються підприємствами,
установами та організаціями до проведення
інструктажів, навчання і перевірки знань з
питань цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки

18 55 55 37 Січень 9
листопад

12 22 1 3 4 14 1 6 15 11 3 9

10 Керівники та особи, що очолюють штаби
керівництва спеціальних об'єктових навчань
(тренувань) суб'єктів господарювання

18 187 187 31 Січень 9
листопад

7 24 9 20 2 1 1 9 8 75 25 34 3

11 Фахівець (посадова особа) з питань
цивільного захисту

18 44 44 68 Січень 9
листопад

25 10 5 2 9 11 8 8 6 3 15 10

12 Командири рятувальних формувань (груп,
ланок)

18 54 54 31 Січень 9
листопад

7 5 8 1 1 1 6 4 2 26 3 12 9

13 Командири аварійно9технічних
(відновлювальних) формувань (груп, ланок)

18 26 26 33 Січень 9
листопад

5 4 4 9 7 8 8 1 7 10 5 9

14 Командири формувань (груп, ланок) з
обслуговування захисних споруд цивільног о
захисту

18 20 20 28 Січень 9
листопад

5 6 3 9 5 7 2 2 8 6 3 1

15 Командири формувань (груп, ланок)
пожежогасіння

18 97 97 55 Січень 9
листопад

13 9 17 13 3 17 1 1 2 26 9 29 3

16 Командири медичних формувань
(санітарних постів, дружин)

18 81 81 46 Січень 9
листопад

7 2 15 6 3 18 9 3 25 6 27 6

17 Командири формувань охорони
громадського порядку

18 72 72 43 Січень 9
листопад

1 1 4 14 6 4 17 13 2 18 8 17 1

18 Командири формувань (груп, ланок) зв'язку 18 84 84 40 Січень 9
листопад

14 6 4 6 9 15 5 9 35 8 20 2

19 Командири транспортних формувань 18 1 1 4 Травень 9 9 1 9 9 2 9 9 2 9 9 9

20 Командири формувань радіаційного та
хімічного захисту

18 29 29 23 Січень 9
листопад

7 3 4 2 1 7 3 1 15 1 3 5

21 Хіміки9розвідники та дозиметристи об'єктів 18 37 37 37 Січень 9
листопад

7 3 5 9 2 4 2 9 10 2 25 14

22 Командири формувань матеріально9
технічного та продовольчого забезпечення

18 4 4 4 Червень 2 1 1 9 2 9 9 9 2 9 9 9

23 Начальники пунктів видачі засобів
індивідуального захисту

18 75 75 13 Січень 9
листопад

9 5 9 13 2 8 5 3 19 11 1 1 2

24 Начальники постів радіаційного та хімічного
спостереження

18 47 47 27 Січень 9
листопад

6 7 15 1 1 7 14 9 6 3 14 9

25 Працівники чергово9диспетчерських пунктів
(служб) суб'єктів господарювання

18 6 6 16 Квітень 4 2 1 9 1 2 6 1 9 2 3 9

26 Диспетчери хімічно небезпечних об'єктів 18 9 9 6 Вересень 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9

27 Інструктори консультаційних пунктів
житлово9експлуатаційних організацій

18 20 20 5 Квітень9
жовтень

9 9 3 9 2 5 9 9 9 6 9 9

28 Керівники та старші вихователі дитячих літніх
пришкільних таборів

18 71 71 9 Травень 9 4 8 10 10 8 5 3 8 8 7 9

Усього 1812 1812 972 205 255 191 159 125 256 190 102 525 269 376 131

Виконуючий обов’язки Є. Ситніченко
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Про зміни у додатку до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28 грудня 2012 року № 2367 «Про присвоєння індексів 
структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

районним в місті Києві державним адміністраціям»
Розпорядження № 147 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 544/1548 «Про деякі питання ді/
яльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та з метою
забезпечення належної організації документообігу в інформаційно/телекомунікаційній системі «Єдиний ін/
формаційний простір територіальної громади міста Києва»:

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Державному підприємству «Національний центр 
Олександра Довженка» для експлуатації 

та обслуговування адміністративно/виробничих будівель 
та допоміжних споруд на вул. Васильківській, 1

у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 181 від 16 лютого 2017 року

Відповідно до статей 17, 791, 84, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван/
ня земель державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адмініс/
трації», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав/
ної адміністрації) від 15 грудня 2016 року № 1266 «Про надання Державному підприємству «Національний
центр Олександра Довженка» згоди на поділ земельної ділянки на вул. Васильківській, 1 у Голосіївському
районі м. Києва», розглянувши лист Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»
від 28 грудня 2016 року № 513 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, в ме/
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Óíåñòè äî ïóíêòó 4 äîäàòêà äî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 28 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 2367 «Ïðî ïðèñâîºí-

íÿ ³íäåêñ³â ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì» (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 15 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 370) òàê³ çì³íè:

1.1. Àáçàö ø³ñòíàäöÿòèé âèêëàñòè ó òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«064 Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ».

1.2. Ï³ñëÿ àáçàöó ø³ñòíàäöÿòîãî äîïîâíèòè

íîâèì àáçàöîì ñ³ìíàäöÿòèì òàêîãî çì³ñòó:

«065 Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè ñ³ìíàäöÿòèé — äâà-

äöÿòü ï’ÿòèé ââàæàòè â³äïîâ³äíî àáçàöàìè â³-

ñ³ìíàäöÿòèì — äâàäöÿòü øîñòèì.

1.3. Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñ-

òó:

«077 Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-

ñ³â».

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ³íäåêñ 064 Äåïàðòàìåí-

òó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ, ³íäåêñ 065 Óïðàâë³í-

íÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é òà ³íäåêñ 077 Óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîðèñòî-

âóþòüñÿ ç ìîìåíòó âêëþ÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â

òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

Голова В. Кличко

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

2,9946 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:293:0001 íà âóë. Âàñèëüê³âñüê³é,

1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-

âàº ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ Äåðæàâíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüíèé öåíòð Îëåêñàíäðà

Äîâæåíêà» íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 29 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 136/1570

«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà

ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» òà â³ä

26 âåðåñíÿ 2002 ðîêó ¹ 22/182 «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», ïðàâî

ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåð-

æàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ, çàðåºñòðîâàíèì â Êíèç³ çàïèñ³â äåð-

æàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ

çåìëåþ 19 òðàâíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 79-4-00064

íà ï’ÿòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè 0,9621 ãà,

0,0918 ãà, 0,2723 ãà, 1,6015 ãà òà 0,0669 ãà (ñïðà-

âà À-21982). 

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 

Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проекту 

«Будівництво об’єкта дорожнього сервісу 
на вул. Електротехнічній, 6 у Деснянському районі»

Розпорядження № 182 від 16 лютого 2017 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк/

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже/
нерно/транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі/
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен/
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 14 листопада 2016 року № 90/2016), з метою підвищення ефективності залу/
чення інвесторів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Øëÿ-

õîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà

óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà

íèõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó» ì. Êèºâà çàìîâíè-

êîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà äî-

ðîæíüîãî ñåðâ³ñó íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 6 ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³».

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ-

÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

4.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ ïî îá’ºêòó ³íâåñòóâàííÿ.

4.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ç Äåïàðòàìåíòîì

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), Äåñíÿíñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, êîìóíàëüíîþ êîðïî-

ðàö³ºþ «Êè¿âàâòîäîð» òà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ

ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿ-

õ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó» 

ì. Êèºâà.

4.3. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñó äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äëÿ

ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåñíÿíñüê³é ðàéîí-

í³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, êîìó-

íàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» òà êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå

óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-

á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äåñíÿíñüêîãî

ðàéîíó» ì. Êèºâà çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»

íàäàâàòè íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ òà

ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-

åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî ïðîåêòó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîâåñòè ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ³ç çà-

ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

16.02.2017 ¹182

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 6 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Про будівництво багатопрофільної лікарні 
на території житлового масиву Троєщина 

на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської 
у Деснянському районі

Розпорядження № 183 від 16 лютого 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою підвищення якості надання медичних послуг:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî áàãàòîïðîô³ëüíî¿

ë³êàðí³ íà òåðèòîð³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùè-

íà íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî òà

Ìèëîñëàâñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ áó-

ä³âíèöòâà îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ áóä³âíèöòâà

îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3.6. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

áóä³âíèöòâî îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè

ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2017

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñ³â ç â³äáîðó

ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ ì.Êèºâà (http://www.gukv.gov.ua/çaciäaííÿ-êoíêypcío¿-êoìici¿/).

Çàìîâíèê òà ïëàòíèê ïîñëóã ç îö³íêè – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-

ëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 31.12.2015 ¹2075, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè 15.01.2016 çà ¹ 60/28190 (äàë³ – Ïîëîæåííÿ).

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ïðåòåíäåíòè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî ñåðòèô³-
êàòà   ñóá'ºêòà   îö³íî÷íî¿   ä³ÿëüíîñò³, ÿêèì   ïåðåäáà÷åíî   ïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìîì 1 «Îö³íêà îá'ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³» òà ñïåö³-
àë³çàö³ºþ â ìåæàõ öüîãî íàïðÿìó «Îö³íêà íåðóõîìèõ ðå÷åé (íåðóõîìîãî ìàéíà, íåðóõî-
ìîñò³), ó òîìó ÷èñë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ».

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ (ó÷àñíèê³â êîíêóðñó) âèêëàäåí³ ó ðîçä³-
ë³ III Ïîëîæåííÿ. Âèìîãè äî êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïîðÿäêó ¿¿ ñêëàäàííÿ, îôîðìëåííÿ
òà ïîäàííÿ ì³ñòÿòüñÿ ó Ïîëîæåíí³, çîêðåìà ó ðîçä³ëàõ ², II, III òà äîäàòêàõ äî íüîãî. Çàÿâà
ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî äîñâ³äó
ïðåòåíäåíòà òà îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî íàäàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà òà ï³ä-
ïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà ïîäàþòüñÿ çà âñòàíîâëåíîþ
â äîäàòêàõ 2 – 4 äî Ïîëîæåííÿ ôîðìîþ.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùà-
òèê, 10, ê³ì. 510 äî 13.00 07.03.2017. Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó 202-61-68. Êîíêóðñíà
äîêóìåíòàö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç îïèñîì ï³äòâåðäíèõ
äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â êîíâåðò³, íà êîæíèé îá'ºêò îö³íêè îêðåìî, ç â³äì³òêîþ íà
êîíâåðò³ «Íà êîíêóðñ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³» òà çàçíà÷åííÿì íàçâè
îá'ºêòà îö³íêè.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ î 10.00 13.03.2017 â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà
çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-70, 202-61-72.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè 
ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî êîìïëåêñó áóä³âåëü ï³ä æèòëîâî-îô³ñíèé êîìïëåêñ ç ïðèì³ùåííÿìè
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Êàõîâñüê³é, 60 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ¹133/Ô-150Ô â³ä 06.11.2015 ð. ÏÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº
ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî ïðîåêòóâàííþ òà áóä³âíèöòâó îá'ºêòà: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷îãî êîìïëåêñó
áóä³âåëü ï³ä æèòëîâî-îô³ñíèé êîìïëåêñ ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà 
âóë. Êàõîâñüê³é, 60 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äîòðèìàííÿ äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì
òà ïðàâèë äî ïîæåæíî¿ áåçïåêè, åêîëîã³¿, ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ
íàñåëåííÿ òîùî.

Àíàë³ç ìîæëèâèõ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî
áóäèíêó íå áóäå ìàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷íèé ñòàí ðàéîíó.

Ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåííÿ òåðèòîð³¿.
Çàçíà÷åíèé îá'ºêò íå íàëåæèòü äî «Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü

ï³äâ³ùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó» (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ð.
¹ 808).

Çàìîâíèê: ÏÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä»
òåë. 288-54-22 

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: TOB «ÏÐÎÅÊÒ²ÍÄÓÑÒÐ²ß»
òåë. 206-91-02

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêòîð»;

- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêà
ìàëà îïåðà».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ
äåðæàâíîþ ìîâîþ, çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì
âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ'ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ,
ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî,
â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ
ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî
íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó;
äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó
â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ; ì.Êè¿â, áóëüâ, Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà
àäðåñîþ: ïðîñï.Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 17-à (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà I-²²² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ôðàíöóçüêî¿
ìîâè ¹ 269 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 340,15 êâ. ì (288,00 êâ. ì – ïîãîäèííî; 52,15 êâ. ì – ïîñò³éíî).
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çà-

ö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ òðåíóâàíü ïî ôóòáîëó ä³òåé) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåí-
äè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 5 876 300,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó ïðè ïîãîäèíí³é îðåíä³: 25,91 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ïðè ïîñò³éí³é îðåíä³: 2 252,31 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé, 118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41,257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³

Çàÿâà ïðî íàì³ðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çàÿâà ïðî íàì³ðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
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 ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÍÏ «ÊÄÖÄ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. Ïàâëà Òè÷èíè, 12, 550-02-63) 

1 1 ïîâåðõ ïðîñï. Ïàâëà
Òè÷èíè, 12 33,30 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿

âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.12.2016

10% 139,88 4658,08

¹
ç/ï

Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè Îð³ºíòîâíà
äàòà îö³íêè

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 322,3 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Ìóðàøêà Ìèêîëè,4/2,ë³ò.«À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

2. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43,5 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Âîðîâñüêîãî,14,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

3. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 144,3 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
áóëüâ.Âåðõîâíî¿ Ðàäè,22,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

4. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 23,8 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Áàñåéíà,3,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

5. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 
137,4 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Áàðáþñà Àíð³,58/1,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

6. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 
138,3 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Áëþõåðà Âàñèëÿ,12,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

7. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 
62,6 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,68,
ë³ò. «Á»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

8. Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 
212,1 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Áîðè÷³â Ò³ê,20/4,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îí³

28.02.2017

9. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 
99,8 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,âóë.Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â,55,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

îðåíäàðåì

28.02.2017

Áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè äî ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹320 öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³
ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Áóäèùàíñüêà, 8 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ òàêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä:

- áóä³âëÿ öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³;
- â³äêðèòà àâòîñòîÿíêà äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â íà 13 ì/ì³ñöü, ó òîìó ÷èñë³ 1 ì/ì³ñöü

äëÿ ³íâàë³ä³â;
- íàäçåìíèé ïåðåõ³ä;
- ìàéäàí÷èê äëÿ âèâ÷åííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó;
- ìàéäàí÷èê äëÿ ñì³òòºçá³ðíèõ êîíòåéíåð³â;
- ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè.
Íàéçíà÷í³ø³ âïëèâè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
Ïîâ³òðÿíèé áàñåéí
Â çâ'ÿçêó ç çàïðîåêòîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ î÷³êóºòüñÿ âïëèâ íà ïîâ³òðÿí³é áàñåéí,ïîâ'ÿçàíèé

ç âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ïðèáóäîâè äî øêîëè.
Ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè áóäå

ïîâ'ÿçàíå ç³ çâàðþâàëüíèìè îïåðàö³ÿìè (âèêèäè çâàðþâàëüíîãî àåðîçîëþ ³ ³íø.),ïðîâåäåííÿì
ôàðáóâàëüíèõ ðîá³ò (ïàðè ðîç÷èííèê³â ëàêîôàðáîâèõ ìàòåð³àë³â) òà åêñïëóàòàö³ºþ
àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè (âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä äâèãóí³â).

Âàëîâ³ âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè
ñêëàäàþòü 132,8978 ò, â ò.÷: âóãëåöþ îêñèä – 4,31 ò, âóãëåêèñëèé ãàç – 126,597 ò, àçîòó
ä³îêñèä -1,12 ò, ÍÌËÎÑ – 0,527 ò, ñàæà – 0,18 ò, ñ³ðêè ä³îêñèä – 0,14 ò.

Âàëîâ³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè ïðè áóä³âíèöòâ³
ñòàíîâëÿòü 0,00974 ò, â ò.÷.: ñïèðò áóòèëîâèé – 0,0015 ò, êñèëîë – 0,007 ò.

Ïåð³îäè÷í³, â³äíîñíî êîðîòêî÷àñí³, âèêèäè â³äïðàöþâàâøèõ ãàç³â îáóìîâëåí³ ðîáîòîþ
äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ àâòîòðàíñïîðòó íà â³äêðèò³é àâòîñòîÿíö³.

Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíêó ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïðèçåìíîìó øàð³
àòìîñôåðè ïðè ðîáîò³ ìàêñèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîòðàíñïîðòó íà ñòîÿíö³ ïîêàçàëè, ùî ïî
æîäí³é ç çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íå áóäå ïåðåâèùåííÿ 0,1 ÃÄÊ.

Â ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ ïðèáóäîâè äî øêîëè äæåðåëàìè øóìîâîãî âïëèâó áóäå ðîáîòà
âåíòèëÿö³éíîãî îáëàäíàííÿ òà àâòîòðàíñïîðò.

Î÷³êóâàíèé ð³âåíü çâóêó íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäñüêî¿ óñòàíîâè íå ïåðåâèùóâàòèìå
âñòàíîâëåíîãî ð³âíÿ, îòæå äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïî ïîãëèíàííþ øóì³â íå ïîòð³áíî.

Âîäí³ ðåñóðñè
Íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïîòðåáà ó âîäíèõ ðåñóðñàõ ñêëàäàòèìå áëèçüêî

3187,8 ì3. Äëÿ ïèòíèõ ïîòðåá áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðèâ³çíà áóòèëüîâàíà âîäà.
Ð³÷íà ïîòðåáà â âîä³ ñêëàäàº ïî ïðèáóäîâè äî øêîëè 4584,0 ì3. Äîáîâà ïîòðåáà ó

âîä³ äëÿ ïðèáóäîâè äî øêîëè ñêëàäàº 32,56 ì3,äîáîâå â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ âîä –27,56 ì3.
Â ÿêîñò³ äæåðåëà ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî òà çîâí³øíüîãî ïðîòèïîæåæíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ
ïðèéíÿò³ öåíòðàë³çîâàí³ ì³ñüê³ ìåðåæ³.Êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ
ì³ñüêèõ êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ.

¥ðóíòîâî-ðîñëèííèé ïîêðèâ
Áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè äî øêîëè ïðîâîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ³ñíóþ÷îãî øê³ëüíîãî çàêëàäó

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:69:092:0024).
Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ïðèáóäîâè äî øêîëè ç àâòîñòîÿíêîþ

äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ñêëàäàº 0,9671 ãà. Äîäàòêîâîãî â³äâåäåííÿ çåìë³ íå áóäå.
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà âïëèâ³â íà ´ðóíòîâî-ðîñëèííèé ïîêðèâ íå î÷³êóºòüñÿ.

Ä³ëÿíêà, íà ÿê³é ïëàíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
¹ 652, ðîçòàøîâàíà íà âóë. Âîëãî-Äîíñüê³é, 21-à (âóë.Áîðèñï³ëüñüê³é, 28/1) ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Íàéçíà÷í³ø³ âïëèâè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
Ïîâ³òðÿíèé áàñåéí
Â çâ'ÿçêó ç çàïðîåêòîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ î÷³êóºòüñÿ âïëèâ íà ïîâ³òðÿí³é áàñåéí,

ïîâ'ÿçàíèé ç âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïåð³îä ðåêîíñòðóêö³¿ äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè
áóäå ïîâ'ÿçàíå ç³ çâàðþâàëüíèìè îïåðàö³ÿìè (âèêèäè çâàðþâàëüíîãî àåðîçîëþ ³
³íø.),ïðîâåäåííÿì ôàðáóâàëüíèõ ðîá³ò (ïàðè ðîç÷èííèê³â ëàêîôàðáîâèõ ìàòåð³àë³â)
òà åêñïëóàòàö³ºþ àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè (âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â
â³ä äâèãóí³â).

Âàëîâ³ âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿
òåõí³êè ñêëàäàþòü 76,3258 ò, â ò.÷.: âóãëåöþ îêñèä – 2,1915 ò, âóãëåêèñëèé ãàç –
72,985 ò, àçîòó ä³îêñèä – 0,6598 ò, ÍÌËÎÑ – 0,268 ò, ñàæà – 0,12 ò.

Âàëîâ³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè ïðè áóä³âíèöòâ³
ñòàíîâëÿòü 0,0209 ò.

Ïðè íàéá³ëüø íåñïðèÿòëèâîìó ïåð³îä³ ðîáîòè òåõí³êè,êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí íà òåðèòîð³¿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñòàíîâëÿòü: ä³îêñèä àçîòó
– 0,27 äîë³ ÃÄÊ, îêñèäó âóãëåöþ – 0,05 äîë³ ÃÄÊ, ñàæ³ – 0,05 äîë³ ÃÄÊ, ñ³ðè ä³îêñèä

–0,02 äîë³ ÃÄÊ, ãðóïà ñóìàö³¿ –0,29 äîë³ ÃÄÊ, ÍÌËÎÑ–0,04 äîë³ ÃÄÊ, áåíç(à)ï³ðåí
– 0,63 äîë³ ÃÄÊ.

Âîäí³ ðåñóðñè
Íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïîòðåáà ó âîäíèõ ðåñóðñàõ ñêëàäàòèìå

431 ì3 ç íèõ:
-íà âèðîáíè÷³ ïîòðåáè (ïðèãîòóâàííÿ ðîç÷èí³â,ìèòòÿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òîùî)

– 86 ì3;
- íà ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè – 345 ì3.
Äëÿ ïèòíèõ ïîòðåá áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðèâ³çíà áóòèëüîâàíà âîäà.
Íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ ð³÷íà ïîòðåáà â âîä³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

¹652 ñêëàäàº 9278,2 ì3.
Äîáîâà ïîòðåáà ó âîä³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñêëàäàº 42,3 ì3,äîáîâå

â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ âîä – 33,2 ì3.
Â ÿêîñò³ äæåðåëà ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî òà çîâí³øíüîãî ïðîòèïîæåæíîãî

âîäîïîñòà÷àííÿ ïðèéíÿò³ öåíòðàë³çîâàí³ ì³ñüê³ ìåðåæ³.
Êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ ì³ñüêèõ êàíàë³çàö³éíèõ

ìåðåæ.
¥ðóíòîâî-ðîñëèííèé ïîêðèâ
Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹652 ïðîâîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿

³ñíóþ÷îãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:427:0041).
Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó ¹652 ñêëàäàº 1,181499 ãà. Äîäàòêîâîãî â³äâåäåííÿ çåìë³ íå áóäå.

Çã³äíî ç³ ñò.11 ÇàêîíóÓêðà¿íè «Ïðî åêîëîã³÷íóåêñïåðòèçó»,ÊÏ «ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ»
ïðîâîäèòü êîíñóëüòàö³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïî ïèòàííþ îö³íêè âïëèâ³â ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ¹652 íà âóë. Âîëãî-Äîíñüê³é, 21-à (âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 28/1) ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî 3-ãî ïîâåðõó äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó ¹652.

Áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè çä³éñíþºòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1,1815 ãà.
Ïðîåêòí³ ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâóïðèáóäîâè âèêîíóº TOB «ÏÁÊ «ÃÐÀÍÄ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ»,

ì. Êè¿â.
Â ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñ-

ôåðè áóäå ïîâ'ÿçàíå ç åêñïëóàòàö³ºþ àâòîìîá³ëüíî¿ òà áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè (âèêè-
äè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä äâèãóí³â, øóìîâèé âïëèâ), ïðîâåäåííÿì çâàðþâàëü-
íèõ òà ëàêîôàðáîâèõ ðîá³ò (âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà ä³ëÿíêàõ ïðîâå-
äåííÿ ðîá³ò).

Äëÿ âèðîáíè÷èõ òà ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá â ïåð³îä áóä³âíèöòâà áó-
äå âèêîðèñòîâóâàòèñü âîäà çã³äíî óêëàäåíèõ ï³äðÿäíèêîì äîãîâîð³â.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãî-
óñòð³é òåðèòîð³¿ áóä³âíèöòâà.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ çàïðîåêòîâàíî îá'ºêòó âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
ïîâ'ÿçàíèé ç øóìîâèì âïëèâîì â³ä âåíòñèñòåì çàêëàäó,äîäàòêîâèì ñïîæèâàííÿì
âîäè.

Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè ³ â³äõîäè áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ðîçì³ùóþòüñÿ
íà ïîë³ãîíàõ ÒÏÂ àáî ïåðåäàþòüñÿ ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì äëÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ïå-
ðåðîáêè ³ çíåøêîäæåííÿ, çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Ïðè âèêîíàíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â.

Ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâó áóäóòü ïðîâåäåí³ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â.
Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà –TOB «ÏÁÊ

«ÃÐÀÍÄ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ» (02160, ì. Êè¿â, ïð. Âîçç'ºäíàííÿ, áóä.15, îô.311,
òåë. (044) 499-58-72).

Çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ àáî ñêàðãè äî ïðîåêòó ìîæíà íàïðàâèòè îô³ö³éíî äî
28.02.17 ð. â àäðåñó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà.

Çã³äíî ç³ ñò.11 ÇàêîíóÓêðà¿íè «Ïðî åêîëîã³÷íó åêñïåðòèçó»,ÊÏ «ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ»
ïðîâîäèòü êîíñóëüòàö³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïî ïèòàííþ îö³íêè âïëèâ³â ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè áóä³âíèöòâ³ ïðèáóäîâè äî ñåðåäíüî¿
øêîëè ¹320 öåíòðó ðîçâèòêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ïî âóë. Áóäèùàíñüê³é,
8 â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî 3-õ ïîâåðõîâî¿ êàï³òàëüíî¿ ïðèáóäîâè
äî ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹320 öåíòðó ðîçâèòêó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ç íàäçåìíèì
ïåðåõîäîì.

Áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè çä³éñíþºòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,9671 ãà.
Ïðîåêòí³ ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâóïðèáóäîâè âèêîíóº TOB «ÏÁÊ «ÃÐÀÍÄ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ»,

ì. Êè¿â.
Â ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè

áóäå ïîâ'ÿçàíå ç åêñïëóàòàö³ºþ àâòîìîá³ëüíî¿ òà áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè (âèêèäè
â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä äâèãóí³â,øóìîâèé âïëèâ), ïðîâåäåííÿì çâàðþâàëüíèõ òà
ëàêîôàðáîâèõ ðîá³ò (âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà ä³ëÿíêàõ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò).

Äëÿ âèðîáíè÷èõ òà ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá â ïåð³îä áóä³âíèöòâà áóäå
âèêîðèñòîâóâàòèñü âîäà çã³äíî óêëàäåíèõ ï³äðÿäíèêîì äîãîâîð³â.

Âïëèâ íà ´ðóíò áóäå ïîâ'ÿçàíèé ç òåõíîãåííèì ïîðóøåííÿì ³ñíóþ÷èõ ôîðì
ðåëüºôó âíàñë³äîê çåìëÿíèõ ðîá³ò. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ áóä³âíèöòâà.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ çàïðîåêòîâàíî îá'ºêòó âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
ïîâ'ÿçàíèé ç øóìîâèì âïëèâîì â³ä âåíòñèñòåì çàêëàäó,äîäàòêîâèì ñïîæèâàííÿì
âîäè.

Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè ³ â³äõîäè áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ðîçì³ùóþòüñÿ
íà ïîë³ãîíàõ ÒÏÂ àáî ïåðåäàþòüñÿ ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì äëÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ,
ïåðåðîáêè ³ çíåøêîäæåííÿ, çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Ïðè âèêîíàíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â.

Ðîáîòè ïî áóä³âíèöòâó áóäóòü ïðîâåäåí³ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â.
Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà –TOB «ÏÁÊ

«ÃÐÀÍÄ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ» (02160, ì. Êè¿â, ïð. Âîçç'ºäíàííÿ, áóä.15, îô.311, òåë. (044)
499-58-72).

Çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ àáî ñêàðãè äî ïðîåêòó ìîæíà íàïðàâèòè îô³ö³éíî äî
28.02.17 ð. â àäðåñó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà.
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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 52724

24 ëþòîãî 2017 ð.

¹22(4935)

16

íîâèíè 

Ì²ÑÒÎ

25 ËÞÒÎÃÎ Î 15.00 êèÿí ³ ãîñ-
òåé ì³ñòà çàïðîøóþòü â³äñâÿòêó-
âàòè Ìàñëÿíó â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Ãîñòåé ñâÿòà ÷àñ-
òóâàòèìóòü áåçêîøòîâíèìè ìëèí-
öÿìè, âàðåíèêàìè, ãàðÿ÷èìè íà-

ïîÿìè. Ñâÿòêîâó àòìîñôåðó ñòâî-
ðþâàòèìóòü òàíöþâàëüí³ òà âî-
êàëüí³ êîëåêòèâè Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó,àí³ìàòîðè,àðòèñòè ð³ç-
íèõ æàíð³â. Êóëüì³íàö³ºþ ä³éñòâà
ñòàíå ñèìâîë³÷íå ñïàëåííÿ Ä³äó-
õà, ùî çà óêðà¿íñüêîþ íàö³îíàëü-
íîþ òðàäèö³ºþ º ñèìâîëîì óðî-
æàþ, äîáðîáóòó, áàãàòñòâà.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: âóë. Øî-
ëóäåíêà, 26-28 �

Ó ñóáîòó êèÿí 
çàïðîøóþòü
íà Ìàñëÿíó

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ äî âèñòàâè çìîí-
òóâàëè âåëè÷åçíèé áàñåéí, ó äâà
ìåòðè âèñîòîþ, ÿêèé âì³ùàº 170
êóáîìåòð³â âîäè. Ïî éîãî ïåðè-
ìåòðó é âñåðåäèí³ — ôîíòàíè.

«Âîäà â áàñåéí³ âåñü ÷àñ î÷è-
ùóºòüñÿ, ï³ä³ãð³âàºòüñÿ ³ ô³ëü-
òðóºòüñÿ, ùîá àðòèñòè ìîãëè ñïî-
ê³éíî çàíóðþâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè
â íüîìó», — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð
ïðîãðàìè Ìàðèíà Íîâîñüîëîâà.

Òàêîæ óïåðøå íà âñþ ïîòóæ-
í³ñòü âèêîðèñòàëè ëàçåðíå øîó —
âîíî ïðîåêòóºòüñÿ ÿê íà êóïîë,
òàê ³ íà âîäó, ùî ïåðåëèâàºòüñÿ
ð³çíèìè áàðâàìè.

«Öå ÿñêðàâå óí³êàëüíå âèäîâè-
ùå, ïîä³áíèõ ÿêîìó â Óêðà¿í³ íå-
ìàº. Âñ³ ðåêâ³çèòè äî ïðîãðàìè
ðîáèëèñÿ ó íàñ, òàê ñàìî ³ ïðà-
öþþòü âèêëþ÷íî â³ò÷èçíÿí³ àð-
òèñòè», — çàçíà÷èëà ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî öèð-
êó Ëþäìèëà Øåâ÷åíêî.

Ùîäî ñàìî¿ ïðîãðàìè, òî óìîâ-
íî ¿¿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà ê³ëüêà
åëåìåíò³â. ×àñòèíà ä³éñòâà â³ä-
áóâàºòüñÿ íàä âîäîþ — öå íîìå-
ðè ïîâ³òðÿíèõ ã³ìíàñò³â (íà ñïå-
ö³àëüíîìó àïàðàò³ «Ñôåðà» ï³ä
êóïîëîì öèðêó, íà ïîëîòíàõ, íà
òðàïåö³¿ òà ðåìåíÿõ). Ñåðåä ³í-
øèõ àðòèñò³â — àêðîáàòè íà ðî-
ëèêàõ, æîíãëåðè ç âåëè÷åçíèìè
ãåîìåòðè÷íèìè ô³ãóðàìè òà àê-
ðîáàòè÷íà ÷åòâ³ðêà ç ñèëîâèìè
òðþêàìè. Ïðîãðàìà íå ïðîñòî
òàê íàçèâàºòüñÿ «Âîäà òà Âî-
ãîíü» — îêð³ì ñâ³òëîâîãî «ñöå-
í³÷íîãî âîãíþ», ñïðàâæí³é âî-

ãîíü ïðèáîðêóâàòèìóòü
ìàéñòðè ôàºð-øîó.

«Ç³ðêè» ïðîãðàìè —òâàðèíè. Â
åêçîòè÷íîìó íîìåð³ ï³ä êóïîëîì
ë³òàòèìóòü ðîæåâ³ ïåë³êàíè, íà â³ò-
ðèëàõ êîðàáëÿ ëàçèòèìóòü ìàâïî÷-
êè,ïî êðàþ ìàíåæó ïðîéäóòüñÿ äè-
êîáðàçè, à àêðîáàòè÷íèìè òðþêà-
ìè çà äîïîìîãîþ ì³öíîãî äçüîáó
äèâóâàòèìóòü ÿñêðàâ³ ïàïóãè Àðà.
À ùå ó «ïòàøèí³é» ïðîãðàì³ —ñèí-
õðîíí³ ïîëüîòè êðàñèâèõ ãîëóá³â-
ïàâè÷³â ç àæóðíèìè õâîñòàìè. Ó
âîä³ ï³ðíàòèìóòü êðîêîäèëè, íà
ñöåíó âèíîñèòèìóòü ï³òîí³â, à áîð-
äîñüê³ äîãè ïîêàæóòü ãðóïîâ³ íî-
ìåðè ç³ ñòðèáêàìè ³ ïîâçàííÿì. ßê
ç³çíàþòüñÿ â öèðêó,òâàðèíè ñïðèé-
íÿëè âîäó ïî-ð³çíîìó. Êðîêîäèëè
ðàä³ëè ìîæëèâîñò³ ïîïëàâàòè, à
äåÿê³ òâàðèíè ïðèçâè÷àþâàëèñÿ
äîâãî, áóâàëî, õòîñü âèïàäêîâî ïà-
äàâ ó áàñåéí.

«Ñîáàêè çâèêàëè äîâãî. Îäíà ç
íèõ, Ïëþøêà, íå ïðàöþâàòèìå,
äîêè íå îá³éäå áàñåéí ïî êîëó, ùîá
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî òàì áåçïå÷íî, —
ïîä³ëèëàñÿ äðåñèðóâàëüíèöÿ Ìà-
ðèíà Íîâîñüîëîâà. — Ìî¿ âèõî-
âàíö³ — áîðäîñüê³ äîãè, àáî ôðàí-
öóçüê³ ìàñòèôè. ßêùî âì³ºø ïðà-
âèëüíî ïîâîäèòèñÿ ç ö³ºþ ïîðî-
äîþ, âîíè — íàéêðàù³ ñîáàêè â
ñâ³ò³, äóæå àðòèñòè÷í³, òàëàíîâè-
ò³. Âîäíî÷àñ íåñïîê³éí³, äóæå ðóõ-
ëèâ³. Ç íèìè çàðàç ñêëàäíî, áî
çâèêëè äî ìàíåæó, íà ÿêîìó ìîæ-
íà á³ãàòè áóäü-äå».

Ç áóðèìè âåäìåäÿìè ïðàöþº
äðåñèðóâàëüíèê Þð³é Äðîáîò, ï³ä

éîãî êå-
ð³âíèöòâîì

âîíè õîäÿòü íà çàäí³õ
ëàïàõ, ñ³äàþòü íà ñò³ëåöü ³ äîëà-
þòü ïåðåøêîäè. Ñåìèð³÷íà Óðñó-
ëà òà îäíîð³÷íà Ñîíÿ — ð³äí³ ñåñ-
òðè, ÷è¿ áàòüêè æèâóòü â Õàðê³â-
ñüêîìó çîîïàðêó.

Ðîäçèíêîþ ïðîãðàìè ñòàâ âè-
ñòóï ìîðñüêîãî êîòèêà — çà äîïî-
ìîãîþ äðåñèðóâàëüíèêà â³í ëîâèâ
ê³ëüöÿ, ãðàâñÿ ç ì’ÿ÷åì ³ íàâ³òü
ñï³âàâ. Äóæå ëåãêî é íåâèìóøåíî,
íà÷å äâîº äðóç³â âèð³øèëè
ïîáàâèòèñÿ á³ëÿ áàñåéíó.

«Ìîÿ âèõîâàíèöÿ — ñàìî÷êà
Íîðà, ¿é ø³ñòü ðîê³â, äðåñèðóþ ç
ð³÷íîãî â³êó. ß ñàì ç äåëüô³íàð³þ,
íàøà øêîëà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä öèð-
êîâî¿ äðåñóðè, — ðîçïîâ³â Îëåê-
ñàíäð.— Íàéñêëàäí³øå ìî¿ì ï³äî-
ï³÷íèì äàâàëàñÿ âïðàâà íà îäíî-
ìó ëàñò³. Íàâ÷àâ Íîðó öüîìó äâà
ðîêè — áî â êîòèêà ìàþòü íàêà-
÷àòèñÿ ì’ÿçè, ùîá öå çðîáèòè».

Ùå îäèí ïðèºìíèé ñþðïðèç —
ìàã³÷íå øîó «²ëþç³ÿ ñó÷àñíîñò³»
â³ä ªâãåí³ÿ Íîâîñüîëîâà. Íà î÷àõ
ó çäèâîâàíî¿ ïóáë³êè â³í «ïðîêî-
ëþâàòèìå» ìåòàëåâèìè ñïèñàìè
³ «ðîçä³ëÿòèìå íàâï³ë» àñèñòåí-
òîê â ñïåö³àëüíîìó ðåêâ³çèò³, çíè-
êàòèìå ³ç çà÷èíåíî¿ ñêðèí³, à â éî-
ãî ðóêàõ íåâ³äîìî çâ³äêè ç’ÿâëÿ-
òèìóòüñÿ æèâ³ ãîëóáè. Ì³æ íîìå-
ðàìè ãëÿäà÷³â ðîçâàæàòèìå êó-
ìåäíå òð³î êëîóí³â «Ìàð³ïîñà».

Ïðîãðàìó «Öèðê íà âîä³. Âîäà
òà Âîãîíü» ïîêàçóâàòèìóòü ó âè-
õ³äí³ äî 14 òðàâíÿ �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íîâèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò
êóðñóâàòèìå â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî 
«×åðí³ã³âñüêà» 
äî «Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»
Â²ÄÓ×ÎÐÀ â Êèºâ³ çàïðîâàäèëè íîâèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 118,
ùî êóðñóâàòèìå â³ä ñò. ì. «×åðí³ã³âñüêà» äî ñò. ì. «Ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò».

«Öå âæå íå ïåðøèé ìàðøðóò, ÿêèé âò³ëþºòüñÿ çà ðåêîìåíäàö³-
ÿìè Ñâ³òîâîãî Áàíêó. Íà ìàðøðóò³ áóäóòü ïðàöþâàòè 10 íîâèõ àâ-
òîáóñ³â ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ ÌÀÇ òà ³íòåðâàëîì ðóõó 10-11 õâèëèí
ó ãîäèíó «ï³ê». Äî ðå÷³, âñ³ ìàøèíè îáëàäíàíî ñó÷àñíîþ ñèñòåìîþ
êîíäèö³îíóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî íîðì ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ¿õ åêîëîã³÷íèé ñòàí â³äïîâ³äàº còàíäàðòàì EURÎ-5», — ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñàãàéäàê �

ÂÂîîääííàà  ôôååººðð³³ÿÿ  ííàà  ììààííååææ³³
� Ãîëîâíèé öèðê êðà¿íè ï³äãîòóâàâ çàõîïëþþ÷ó ïðîãðàìó

Ó Íàö³îíàëüíîìó öèðêó Óêðà¿íè ïðåçåíòó-

âàëè ïðîãðàìó «Öèðê íà âîä³. Âîäà òà Âî-

ãîíü». Ãëÿäà÷³â äèâóâàòèìóòü íå ëèøå áà-

ñåéíîì ç ôîíòàíàìè, à é àêðîáàòè÷íèìè

òðþêàìè, ³ëþç³ÿìè ³ âèñòóïàìè òâàðèí — â³ä

âåäìåä³â äî ìîðñüêèõ êîòèê³â ³ êðîêîäèë³â.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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