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íîâèíè

«ÄÎ ÏÎ×ÀÒÊÓ òðàâíÿ ìè ïëà-
íóºìî çàâåðøèòè ðåêîíñòðóê-
ö³þ íàçåìíî¿ ÷àñòèíè Ïîøòîâî¿
ïëîù³. Çîêðåìà, áóäå ðîçøèðå-
íî ïðîãóëÿíêîâó çîíó â³ä Âîëî-
äèìèðñüêîãî óçâîçó äî íàáåðåæ-
íî¿ Äí³ïðà òà çàê³í÷åíî ¿¿ ïîâ-
íèé áëàãîóñòð³é». Ïðî öå Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî çàÿâèâ ó â³âòîðîê ï³ä ÷àñ
ïåðåâ³ðêè ðîá³ò íà îá’ºêò³.

Ìåð ñòîëèö³ îãëÿíóâ ïëîùó
òà áóä³âíèöòâî, ÿêå çàðàç òàì
òðèâàº, ³ íàãîëîñèâ, ùî óñ³ ðîáî-
òè ìàþòü áóòè çàâåðøåí³ äî ïî-
÷àòêó òðàâíÿ, êîëè Êè¿â ïðèé-
ìàòèìå «ªâðîáà÷åííÿ».

«Ìè çíàõîäèìîñÿ íà Ïîøòî-
â³é ïëîù³, äå çàê³í÷óºòüñÿ ïðî-

öåñ ðåêîíñòðóêö³¿. Äî «ªâðîáà-
÷åííÿ» ìè â³äêðèºìî ¿¿ ó íàëåæ-
íîìó ñòàí³. Ñüîãîäí³ öå îäíå ç
óëþáëåíèõ ì³ñöü â³äïî÷èíêó êè-
ÿí òà ãîñòåé ì³ñòà. ² Ïîøòîâà
ïëîùà ñòàíå îäí³ºþ ç òî÷îê, ÿêà
çâ’ÿæå òóðèñòè÷íèé ìàðøðóò â³ä
Àðêè Äðóæáè íàðîä³â äî Ïîäî-
ëó. Òàêîæ òóò ìîæíà áóäå ïðî-
¿õàòèñÿ íà ð³÷êîâîìó òðàìâàé-
÷èêó, ÿêèé ïî÷íå êóðñóâàòè ïî
Äí³ïðó â òðàâí³. Íàøå çàâäàí-
íÿ — âèêîðèñòîâóâàòè òóðèñ-
òè÷íèé ïîòåíö³àë ñòîëèö³ ³ ìè
ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè íàä
òèì, àáè çðîáèòè Êè¿â ñó÷àñ-
íèì, êîìôîðòíèì ºâðîïåéñüêèì
ì³ñòîì», — íàãîëîñèâ Â³òàë³é
Âîëîäèìèðîâè÷.

Êð³ì òîãî, íà âåðõí³é ÷àñòèí³
ï³øîõ³äíî¿ çîíè, ùî ïðèëÿãàº äî
Âîëîäèìèðñüêîãî óçâîçó, âñòà-
íîâëÿòü ñêóëüïòóðíó ãðóïó àâ-
òîðñòâà Âîëîäèìèðà Æóðàâëÿ. Öå
ô³ãóðè ÷îòèðüîõ ä³òåé — òðüîõ
õëîï÷èê³â òà ä³â÷èíêè, ÿê³ çàïóñ-
êàþòü ïàïåðîâ³ êîðàáëèêè Äí³ï-
ðîì. «Âîíè ãðàþòüñÿ êîðàáëèêà-
ìè íà êàðò³ ì³ñòà Êèºâà. Öå ïðî-
îáðàç Êèÿ, Ùåêà, Õîðèâà òà ¿õíüî¿
ñåñòðè Ëèáåä³», — çàçíà÷èâ ïàí
Êëè÷êî ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì.

Ç ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ Ïî-
øòîâî¿ ïëîù³ âæå ñïîðóäæåíî
ïåðøó ÷åðãó åñòàêàäè òà òóíåëü-
íèé øëÿõîïðîâ³ä, ïåðåêëàäåí³
åëåêòðè÷í³ òà ³íæåíåðí³ ìåðå-
æ³ — âîäîïðîâ³ä, äîùîâà òà ãîñ-

ïîäàð÷à êàíàë³çàö³¿,òåïëîìåðå-
æà, ãàçîïðîâ³ä, ìåðåæ³ çâ’ÿçêó.
Òàêîæ îáëàøòîâàíî âåðõí³ øàðè
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ òà âñòàíîâ-
ëåíî çíàêè, ïðîâåäåíî áëàãîóñò-
ð³é íàáåðåæíî¿, ÷àñòêîâî çìîí-
òîâàíå çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ îá’ºê-
òà. Êð³ì òîãî, ïëàí ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî ï³ä-
çåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó
÷åðåç Áîðè÷³â óçâ³ç. Áóäå â³äðåñ-
òàâðîâàíî Ïîøòîâèé áóäèíîê.

«Ïîøòîâà ïëîùà — öå çíàêî-
âèé îá’ºêò, çâ³äêè ïî÷èíàþòüñÿ
íàéïîïóëÿðí³ø³ òóðèñòè÷í³
ìàðøðóòè äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñ-
òà. Âåñíîþ íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ìè
â³äêðèºìî îíîâëåíó ðåêîíñòðó-
éîâàíó Ïîøòîâó ïëîùó, ¿¿ ï³øî-
õ³äíó âåðõíþ ÷àñòèíó. Öå áóäå
ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð: äîñòóïíèé
äëÿ óñ³õ ëþäåé, çðó÷íèé ³ ö³êà-
âèé. Äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íà-
ñåëåííÿ áóäóòü îáëàøòîâàí³ ïàí-
äóñè,òîæ ïåðåñóâàííþ ëþäåé í³-
ùî íå çàâàäèòü»,— çàóâàæèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ñïàñèáêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ òðèâàº
çàâåðøåííÿ ñïîðóäæåííÿ ï³ä-
çåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó
÷åðåç Áîðè÷³â óçâ³ç, ïåðåêëàäàí-
íÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðåñòàâðà-
ö³ÿ Ïîøòîâîãî áóäèíêó, áóä³â-
íèöòâî ïàíäóñ³â. Òàêîæ íà Ïî-
øòîâ³é ïëîù³ áóäå ñòâîðåíî ï³ä-
çåìíèé àðõåîëîã³÷íèé ìóçåé �

Â³äðåêîíñòðóéîâàíó Ïîøòîâó ïëîùó
â³äêðèþòü äî «ªâðîáà÷åííÿ»
� Òóò ñòâîðÿòü äîñòóïíèé äëÿ óñ³õ, íàñàìïåðåä ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ,

êîìôîðòíèé ³ ö³êàâèé ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð

Ó òðàâí³ â ñòîëèö³ â³äêðèþòü â³äðåêîíñòðóéîâàíó íàçåìíó ÷àñòèíó Ïî-
øòîâî¿ ïëîù³. Íàðàç³ òóò âæå ñïîðóäæåíî ïåðøó ÷åðãó åñòàêàäè òà òó-
íåëüíèé øëÿõîïðîâ³ä, ïåðåêëàäåíî åëåêòðè÷í³ òà ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ —
âîäîïðîâ³ä, äîùîâó òà ãîñïîäàð÷ó êàíàë³çàö³¿, òåïëîìåðåæó, ãàçîïðîâ³ä,
ìåðåæ³ çâ’ÿçêó. Òàêîæ îáëàøòîâàíî âåðõí³ øàðè äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ òà
âñòàíîâëåíî çíàêè, ïðîâåäåíî áëàãîóñòð³é íàáåðåæíî¿, ÷àñòêîâî çìîíòî-
âàíå çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ îá’ºêòà. Êð³ì òîãî, ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà-
÷àº áóä³âíèöòâî ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ÷åðåç Áîðè÷³â óçâ³ç.
Òàêîæ áóäå â³äðåñòàâðîâàíî Ïîøòîâèé áóäèíîê òà ñòâîðåíî ï³äçåìíèé
àðõåîëîã³÷íèé ìóçåé.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà âåðõí³é ÷àñòèí³ ï³øîõ³äíî¿ çîíè, ùî ïðèëÿãàº äî Âîëîäèìèðñüêîãî óçâîçó, âñòàíîâëÿòü ñêóëüïòóðíó ãðóïó — ô³ãóðè òðüîõ õëîï÷èê³â òà ä³â÷èíêè, ÿê³ çàïóñêàþòü
ïàïåðîâ³ êîðàáëèêè Äí³ïðîì ³ º ïðîîáðàçàìè Êèÿ, Ùåêà, Õîðèâà òà ¿õíüî¿ ñåñòðè Ëèáåä³

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè 
203-þ ð³÷íèöþ 
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ðàçîì ç ïåðøèìè îñîáàìè äåðæà-
âè âçÿâ ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêîâó ç
íàãîäè 203-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Âåëèêîãî Êîáçàðÿ.

«Ñüîãîäí³ ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòü Âå-
ëèêîãî Êîáçàðÿ, ÿêèé çàâæäè áóâ ³ çàëè-
øàºòüñÿ ñèìâîëîì áîðîòüáè Óêðà¿íè çà
ñâîþ ñâîáîäó òà íåçàëåæí³ñòü.Òàðàñ Øåâ-
÷åíêî ïðîäîâæóº íàäèõàòè ì³ëüéîíè ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â, ÿê³ â óñ³ ÷àñè â³äñòîþâàëè ïðà-
âî íàøî¿ êðà¿íè áóòè â³ëüíîþ òà ïðîöâ³òà-
þ÷îþ. ² ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè,ìè ïîâèíí³ óñ³-
ìà ñèëàìè áîðîòèñÿ òà çàõèùàòè ñâîþ äåð-
æàâó â³ä àãðåñîðà, àáè âîíà ñòàëà ñïðàâä³
íåçàëåæíîþ, óñï³øíîþ òà ïðîöâ³òàþ÷îþ,
ÿê ³ ìð³ÿâ Âåëèêèé Êîáçàð. ² ÿ âïåâíåíèé,
ìè îáîâ’ÿçêîâî ïåðåìîæåìî,àäæå çà Óêðà-
¿íîþ òà ¿¿ çàõèñíèêàìè «...ïðàâäà, ñëàâà ³
âîëÿ ñâÿòàÿ!» — íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ðîçâ’ÿçêó íà ïåðåòèí³
ïðîñï. Ïåðåìîãè 
ç âóë. Äàíèëà 
Ùåðáàê³âñüêîãî 
ðîçøèðÿòü

Äíÿìè äîðîæíèêè ðîçïî÷íóòü ðåêîíñòðóê-
ö³þ òðàíñïîðòíîãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñ-
ïåêòó Ïåðåìîãè ç âóëèöåþ Äàíèëà Ùåðáà-
ê³âñüêîãî. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð», íà øëÿõîïðîâîä³ îáëàøòóþòü 5 ñìóã
ðóõó àâòî: 3 — íà âè¿çä ç Êèºâà òà 2 — íà
â’¿çä ó ñòîëèöþ. Êð³ì òîãî, ùå 3 ñìóãè ïå-
ðåäáà÷åíî íà íóëüîâîìó ð³âí³.

Äëÿ ï³äâèùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðó-
õó âñòàíîâëÿòü ðîçïîä³ëü÷å îãîðîäæåí-
íÿVario-Guard.Òàê³ çì³íè ìàþòüñóòòºâî çìåí-
øèòè çàòîðè â ãîäèíè ï³ê íà ö³é ìàã³ñòðàë³.

Áåçïîñåðåäíüî ïðî ïî÷àòîê ðîá³ò áó-
äå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ìåòåîðîëîã³÷íà äèìêà 
íàä ñòîëèöåþ — òèïîâå 
äëÿ ìåãàïîë³ñ³â ÿâèùå

Çà ïðîãíîçîì Óêðã³äðîìåòöåíòðó, ó÷îðà ³
ñüîãîäí³ â Êèºâ³ â³äì³÷àºòüñÿ òóìàí ³ç ïî-
ã³ðøåííÿì âèäèìîñò³ äî 100-200ì, âèñî-
êà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ 95-99%, øòèëü. Òàê³
óìîâè ñïðèÿþòü òàê çâàí³é ³íâåðñ³¿ — çì³-
íà òåìïåðàòóðíîãî øàðó ³ â³äñóòí³ñòü â³ò-
ðó íå äàþòü ï³äí³ìàòèñÿ âãîðó íèæíüîìó øà-
ðó àòìîñôåðè ³ç çàëèøêàìè ïðîäóêò³â æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè ó ì. Êè-
ºâ³,íà òåðèòîð³¿ ñòîëèö³ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³ çàãîðÿíü íà ñì³òòºçâàëèùàõ òà òîðôîâè-
ùàõ,à òàêîæ ³íøèõ ïîæåæ,ùî ìîæóòü ïðè-
çâåñòè äî ñèëüíîãî çàäèìëåííÿ,íàðàç³ íå-
ìàº. Çàçíà÷åí³ ïîãîäí³ óìîâè çáåð³ãàòè-
ìóòüñÿ ³ ïðîòÿãîì 10 áåðåçíÿ.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, óòâîðåííÿ ìåòåî-
ðîëîã³÷íî¿ äèìêè íàä ñòîëèöåþ º òèïîâèì
ÿâèùåì äëÿ ìåãàïîë³ñ³â ³ ïîâ’ÿçàíå âè-
êëþ÷íî ç ïîãîäíèìè óìîâàìè.Äèìêà ðîç-
â³ºòüñÿ îäðàçó, ÿê ò³ëüêè çì³íÿòüñÿ ïîãîä-
í³ óìîâè, çîêðåìà, ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó ïî-
â³òðÿ.

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



âèïóñê ¹27 (1706) |ï’ÿòíèöÿ| 10 áåðåçíÿ 2017 ð.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 
Воробйовій Тетяні Купріянівні 

у пров. 3!му Садовому, 20 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських і будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 909/1913 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Воробйовій, Тетяні Купріянівні у пров. 3!му Садовому, 20 у Деснянському райо!
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому!
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Воробйовій Тетяні Купріянівні у 
пров. 3�му Садовому, 20 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28361).

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 
громадянину Малухіну Євгенію Костянтиновичу 

у пров. 6!му Садовому, 40 
у Деснянському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 906/1910 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Малухіну Євгенію Костянтиновичу у пров. 6!му Садовому, 40 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра!
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко!
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Малухіну Євгенію Костянтинови�
чу у пров. 6�му Садовому, 40 у Деснянському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28327).

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 громадянці 

Пушняк Любові Сергіївні 
у пров. 6!му Садовому, 36 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 904/1908 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Пушняк Любові Сергіївні у пров. 6!му Садовому, 36 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пушняк Любові Сергіївні у пров. 6�му
Садовому, 36 у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до ріщення) (К�28337).

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 громадянці 

Лучко Наталії Михайлівні 
у пров. 6!му Садовому, 28 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 903/1907 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Лучко Наталії Михайлівні у пров. 6!му Садовому, 28 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лучко Наталії Михайлівні у пров. 6�му
Садовому, 28 у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�28346).

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»

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про скликання IV сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 104 від 03 березня 2017 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням

Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом
Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Скликати IV сесію Київської міської ради VIII скликання.
2. Перше пленарне засідання IV сесії Київської міської ради VIII скликання провести 16 березня 2017 року о 10.00 у сесійній залі Київської міської ради (м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 4�й поверх).
3. Секретаріату Київської міської ради здійснити організаційне та матеріально�технічне забезпечення підготовки та проведення пленарного засідання IV сесії Київської міської ради VIII скликання.
4. Це розпорядження довести до відома населення міста Києва, депутатів Київської міської ради, голів депутатських фракцій Київської міської ради, керівників структурних підрозділів виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), працівників секретаріату Київської міської ради у встановленому порядку.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Горяйновій Світлані Михайлівні 

у пров. 5!му Садовому, 21 
у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 901/1905 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Горяйновій Світлані Михайлівні у пров. 5!му Садовому, 21 у Деснянському райо!
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому!
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Горяйновій Світлані Михайлівні у
пров. 5�му Садовому, 21 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28351).

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 
технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянці Созіновій Тетяні Сергіївні 
у проїзді Богатирському, 6 в Оболонському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 879/1883 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою що!

до встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Созіновій Тетяні
Сергіївні у проїзді Богатирському, 6 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат!
тею 9 Земельного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлен�
ня (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості) громадянці Созіновій Тетя�
ні Сергіївні у проїзді Богатирському, 6 в Обо�
лонському районі м. Києва площею 0,0161 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�26938).

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 

громадянці Римар Ірині Володимирівні 
у пров. 5!му Садовому, 17 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 892/1896 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Римар Ірині Володимирівні у пров. 5!му Садовому, 17 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Римар Ірині Володимирівні у 
пров. 5�му Садовому, 17 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28354).

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 громадянці 
Щуренко Ніні Федорівні 
у пров. 4!му Садовому, 

8!а у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 894/1898 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Щуренко Ніні Федорівні у пров. 4!му Садовому, 8!а у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України Щодо розмежування земель державної та комуналь!
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра!
їні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Щуренко Ніні Федорівні у 
пров. 4�му Садовому, 8�а у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28357).

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 

громадянці Волосевич Наталії Володимирівні 
у пров. 6!му Садовому, 34 

у Деснянському районі м. Києва 
для. будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 891/1895 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Волосевич Наталії Володимирівні у пров. 6!му Садовому, 34 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра!
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко!
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Волосевич Наталії Володимирівні у
пров. 6�му Садовому, 34 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28339).

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 

громадянці Воловик Вікторії Всеволодівні 
у пров. 5!му Садовому, 29 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 899/1903 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Воловик Вікторії Всеволодівні у пров. 5!му Садовому, 29 у Деснянському райо!
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому!
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Воловик Вікторії Всеволодівні у пров.
5�му Садовому, 29 у Деснянському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговуваня жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28353).

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» 
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці 

Бондаренко Марії Миколаївні 
у пров. 7!му Садовому, 24 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 888/1892 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Бондаренко Марії Миколаївні у пров. 7!му Садовому, 24 у Деснянському райо!
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Щодо розмежування земель державної та кому!
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бондаренко Марії Миколаївні у пров.
7�му Садовому, 24 у Деснянському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28296).

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 громадянці 

Вовненко Аллі Олегівні 
у пров. 5!му Садовому, 19 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 887/1891 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Вовненко Аллі Олегівні у пров. 5!му Садовому, 19 у Деснянському районі м. Киє!
ва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Вовненко Аллі Олегівні у пров. 5�му
Садовому, 19 у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�28308).

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 громадянці 

Утєвій Катерині Юріївні у 4!му пров. Франка, 37 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 884/1888 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Утєвій Катерині Юріївні у 4!му пров. Франка, 37 у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом 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
громадянці Утєвій Катерині Юріївні у 4�му пров.
Франка, 37 у Дарницькому районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,07 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) у власність для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�22371).

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 громадянину 

Пільганчуку Дмитру Анатолійовичу 
на вул. Старообухівській, 7!а 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 880/1884 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Пільганчуку Дмитру Анатолійовичу на вул. Старообухівській, 7!а у Голосіїв!
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако!
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав!
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря!
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пільганчуку Дмитру Анатолійови�
чу на вул. Старообухівській, 7�а у Голосіївсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�23283).

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 громадянці 
Зінченко Катерині Михайлівні 

на вул. 27!й Садовій, 90 
у Дніпровському районі м. Києва

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 883/1887 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Зінченко Катерині Михайлівні на вул. 27!й Садовій, 90 у Дніпровському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Зінченко Катерині Михайлівні на 
вул. 27�й Садовій, 90 у Дніпровському районі
м. Києва орієнтовною площею 0,06 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для веден�
ня садівництва згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�25415).

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 передачу громадянці 
Поболєловій Ірині Анатоліївні 

у приватну власність земельної 
ділянки для обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд 

на вул. Калиновий Ріг, 26 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 875/1879 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 20, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону Укра!

їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз!
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста!
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із зем�

леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Поболєловій Ірині Анатоліївні для
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Калиновий Ріг, 26 в
Оболонському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа А�22263).

2. Передати громадянці Поболєловій Ірині
Анатоліївні, за умови виконання пункту 3 цього

рішення, у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,0486 га (кадастровий номер
8000000000:78:139:0231) для обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Калиновий Ріг, 26 в Оболонському
районі м. Києва із земель комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва у зв’яз�
ку з набуттям права власності на житловий бу�
динок (договір купівлі�продажу житлового бу�
динку від 26.05.2015 № 494).

3. Громадянці Поболєловій Ірині Анатоліївні:
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3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

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

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

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листі Депар�
таменту містобудування та архітектури від
06.04.2016 № 4755/0/12/19�16.

3.7. 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. Розірвати за згодою сторін договір оренди
земельної ділянки від 23.02.2015 № 98, укла�
дений між Київською міською радою та товари�
ством з обмеженою відповідальністю «Дніпров�
ська рив’єра» на підставі рішення Київської місь�
кої ради від 16.12.2014 № 713/713 «Про поділ зе�
мельної ділянки, що перебуває в оренді това�
риства з обмеженою відповідальністю «Дніп�
ровська рив’єра» для будівництва, експлуатації
та обслуговування індивідуальної котеджної за�
будови в урочищі Оболонь, на вул. Богатирській,
на північ від затоки Верблюд в Оболонському
районі м. Києва» з моменту державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку грома�
дянкою Поболєловою Іриною Анатоліївною (лист�
згода товариства з обмеженою відповідальніс�
тю «Дніпровська рив’єра» від 23.07.2015 № 648).

5. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення «Про передачу громадянці 
Богачук Анні Миколаївні у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 27 

у Голосіївському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 877/1881 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра!
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити проект рішення «Про передачу гро�
мадянці Богачук Анні Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Цілинній, 27 у Голосі�
ївському районі м. Києва (справа А�14834)».

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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Кузьміній Зоряні Григорівні 
у пров. 4!му Садовому, 25 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 897/1901 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Кузьміній Зоряні Григорівні у пров. 4!му Садовому, 25 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кузьміній Зоряні Григорівні у пров.
4�му Садовому, 25 у Деснянському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до ріщення) (К�28359).

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 громадянці 

Юрченко Ганні Віталіївні 
у пров. 4!му Садовому, 21 

у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 898/1902 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Юрченко Ганні Віталіївні у пров. 4!му Садовому, 21 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юрченко Ганні Віталіївні у пров. 4�му
Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�28360).

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 передачу громадянці Гречці Наталії Миколаївні 
у приватну власність земельної 

ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

у проїзді Богатирському, 28 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 873/1877 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 20, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону Укра!

їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз!
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста!
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Гречці Наталії Миколаївні для об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у проїзді Богатирському, 28 в
Оболонському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа А�22291).

2. Передати громадянці Гречці Наталії Мико�
лаївні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,0272 га (кадастровий номер
8000000000:78:139:0205) для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
у проїзді Богатирському, 28 в Оболонському
районі м. Києва із земель комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва у зв’яз�
ку з набуттям права власності на житловий бу�
динок (договір купівлі�продажу житлового бу�
динку від 05.05.2015 № 442).

3. Громадянці Гречці Наталії Миколаївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

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

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

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

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листі Депар�
таменту містобудування та архітектури від
06.04.2016 № 4754/0/12/19�16.

3.7. 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. Розірвати за згодою сторін договір орен�
ди земельної ділянки від 23.02.2015 № 102,
укладений між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю «Дніп�
ровська рив’єра» на підставі рішення Київської
міської ради від 16.12.2014 № 713/713 «Про
поділ земельної ділянки, що перебуває в орен�
ді товариства з обмеженою відповідальністю
«Дніпровська рив’єра» для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування індивідуальної ко�
теджної забудови в урочищі Оболонь, на вул.
Богатирській, на північ від затоки Верблюд в
Оболонському районі м. Києва» з моменту дер�
жавної реєстрації права власності на земель�
ну ділянку громадянкою Гречкою Наталією Ми�
колаївною (лист�згода товариства з обмеже�
ною відповідальністю «Дніпровська рив’єра»
від 10.09.2015 № 747).

5. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Тороповській
Тетяні Миколаївні у пров. Радистів, 5!а у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 930/1934 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Тороповській Тетяні Миколаївні у пров. Радистів, 5!а у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Тороповській Тетяні Миколаївні у
пров. Радистів, 5�а у Деснянському районі 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹27 (4940)

6

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Власюк Юлії Олександрівні 
на вул. Радистів, 105 у Деснянському 
районі міста Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 924/1928 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Власюк Юлії Олександрівні на вул. Радистів, 105 у Деснянському районі міста Ки!
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Власюк Юлії Олександрівні на вул.
Радистів, 105 у Деснянському районі міста Ки�
єва орієнтовною площею 0,10 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�28321).

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 
громадянці Алієвій Жанні Вікторівні у пров. 4!му 
Садовому, 10!а у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 895/1899 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Алієвій Жанні Вікторівні у пров. 4!му Садовому, 10!а у Деснянському районі м.
Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Алієвій Жанні Вікторівні у 
пров. 4�му Садовому, 10�а у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28356).

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»

м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28299).

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 громадянці 

Башкевич Інні Леонідівні 
у пров. Радистів, 1!д у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 929/1933 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Башкевич Інні Леонідівні у пров. Радистів, 1!д у Деснянському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», 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
громадянці Башкевич Інні Леонідівні у пров. Ра�
дистів, 1�д у Деснянському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,10 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної, громади
міста Києва) у власність для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�28310).

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 громадянці Хачатрян Фаїні Володимирівні 

у пров. Радистів, 6!б у Деснянському 
районі міста Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 923/1927 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Хачатрян Фаїні Володимирівні у пров. Радистів, 6!б у Деснянському районі міс!
та Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Хачатрян Фаїні Володимирівні у
пров. Радистів, 6�б у Деснянському районі міс�
та Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28314).

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 

громадянці Гриценко Марії Степанівні 
на вул. Радистів, 3!а у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 927/1931 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту. землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Гриценко Марії Степанівні на вул. Радистів, 3!а у Деснянському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом 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
громадянці Гриценко Марії Степанівні на вул.
Радистів, 3�а у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�28323).

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 громадянці 

Бережній Ользі Володимирівні 
у пров. 4!му Садовому, 10!б у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 893/1897 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Бережній Ользі Володимирівні у пров. 4!му Садовому, 10!б у Деснянському райо!
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому!
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бережній Ользі Володимирівні у
пров. 4�му Садовому, 10�б у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28303).

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»
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Керівник апарату В. Бондаренко 

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

6 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 46/1638

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 лютого 2015 року № 171 
«Про встановлення тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надаються 

лікувально#профілактичними комунальними
закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 189 від 20 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю#
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен#
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав#
ну реєстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд#
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015

ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàò-

í³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íà-

äàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìó-

íàëüíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðå-

ºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó

çà ¹ 32/1143, íîâèìè ïóíêòàìè 44-50 òàêîãî

çì³ñòó:

«44. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé öåíòð êðîâ³, ùî äîäàþòüñÿ.

45. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 2, ùî äîäàþòü-

ñÿ.

46. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 10, ùî äîäàþòüñÿ.

47. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ìå-

äè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ ¹1 ç äèñïàíñåð-

íèì â³ää³ëåííÿì, ùî äîäàþòüñÿ.

48. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ìå-

äè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

49. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äèòÿ÷à

êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.

Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

50. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ³ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 44-46 ââàæàòè â³ä-

ïîâ³äíî ïóíêòàìè 51-53.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 232 від 2 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро#
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі#
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са#
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 4 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.03.2017 ¹ 232

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

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

Місце розташування
рекламного засобу

1 32048"12"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 45/2

2 39571 "13"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 20

3 39705"14"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 45/2

4 50505"15 ТОВ "Вітамінка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,58 Деснянський район, 
вул. Оноре де Бальзака,
66

Про внесення змін 
до Статуту комунального підприємства 

з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд#УКБ»

Розпорядження № 233 від 3 березня 2017 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 11 частини першої статті 15 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб#підприємців та громадських формувань», рішення Ки#
ївської міської ради від 13 листопада 2013 року № 494/9982 «Про реорганізацію комунального підприємства
з питань проектування «Житлоінвестпроект», з метою приведення установчих документів у відповідність з
вимогами законодавства України:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ», çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 ëþòîãî 2002 ðîêó ¹ 336 (â ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó

¹ 1025), âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áó-

ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-

ÓÊÁ» çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 14 áåðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 417 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ñòàòóòó Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïè-

òàíü ïðîåêòóâàííÿ «Æèòëî³íâåñòïðîåêò».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

21 ëþòîãî 2002 ðîêó ¹ 336 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 03.03.2017 ¹ 233 )

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД#УКБ»
(ідентифікаційний номер 31958324)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
ì. Êè¿â — 2017

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Öåé Ñòàòóò ðåãëàìåíòóº ïîðÿäîê óòâîðåííÿ, ä³ÿëüíîñò³, ðåîðãàí³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ ÊÎ-

ÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ Ç ÏÈÒÀÍÜ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ ÆÈÒËÎÂÈÕ ÁÓÄÈÍÊ²Â «ÆÈÒËÎ²Í-

ÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ» (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî).

1.2. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíå ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ãðóäíÿ 2001 ðîêó

¹ 211/1645 «Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-

äèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹ 494/9982 «Ïðî

ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïðîåêòóâàííÿ «Æèòëî³íâåñòïðîåêò» Ï³ä-

ïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïðîåêòóâàííÿ «Æèòëî-

³íâåñòïðîåêò».

1.3. Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — âëàñíèê), ³ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâà-

íå Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

1.4. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ïðîâàäèòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ïðèíöèïàõ ïîâíîãî

ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñâ³é ðîçðàõóíêî-

âèé òà ³íø³ ðàõóíêè ó áàíêàõ, ïå÷àòêè, øòàìïè, à òàêîæ áëàíêè ç âëàñíèìè ðåêâ³çèòàìè.

1.5. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè,

äåêðåòàìè, ïîñòàíîâàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøèìè çàêîíîäàâ-

÷èìè òà íîðìàòèâíèìè àêòàìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðîçïîðÿ-

äæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çà-

áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), à òàêîæ öèì Ñòàòóòîì.

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà (þðèäè÷íà àäðåñà): âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42, 

ì. Êè¿â, 01034.

1.7. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ Ç ÏÈÒÀÍÜ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ ÆÈÒËÎÂÈÕ

ÁÓÄÈÍÊ²Â «ÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ»;

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÆÈËÛÕ

ÄÎÌÎÂ «ÆÈÒËÎÈÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ»;

àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: THE COMMUNAL ENTERPRISE ON QUESTIONS OF BUILDING DWELLING-

HOUSES «ÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ».

1.8. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ÊÏ «ÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ».

1.9. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè âëàñíèêà òà îðãàíó, äî ï³ä-

ïîðÿäêóâàííÿ ÿêîãî â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî. Âëàñíèê òà îðãàí, äî ï³äïîðÿäêóâàííÿ ÿêîãî

â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî, íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà.

1.10. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà âíîñÿòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

2.1. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíå ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ïðîåêòóâàííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèö-

òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ —
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æèòëîâèõ áóäèíê³â, íåæèòëîâèõ, ïðîìèñëîâèõ òà ñïîðòèâíèõ ïðèì³ùåíü, ñîö³àëüíî-ïîáóòî-

âèõ îá’ºêò³â îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà îá’ºêò³â êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, îá’ºêò³â ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³íøèõ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, â³ä÷óæåííÿ îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàëó÷åííÿ êîøò³â ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á äëÿ áóä³â-

íèöòâà æèòëà òà îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, ó òîìó ÷èñ-

ë³ îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ô³íàíñóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì áóä³â-

íèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Ï³äïðèºìñòâî:

âèêîíóº ôóíêö³¿ ãåíåðàëüíîãî ïðîåêòóâàëüíèêà òà çàìîâíèêà (çàáóäîâíèêà) áóä³âíèöòâà

îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ — æèòëîâèõ áóäèíê³â, íåæèòëîâèõ, ïðîìèñëîâèõ òà ñïîðòèâíèõ ïðèì³-

ùåíü, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ îá’ºêò³â îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà îá’ºêò³â êóëüòóðíîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³íøèõ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, ðåêîí-

ñòðóêö³¿, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, çàáóäîâè ì³êðîðàéîí³â òà êâàðòàë³â, ó òîìó ÷èñë³, ùî ô³íàíñó-

þòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ç ïèòàíü ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà òà ïîäàº ¿õ íà ðîçãëÿä Äåïàðòàìåíòó áóä³â-

íèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ðîçðîáëÿº ïîòî÷í³ òà ïåðñïåêòèâí³ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà, ñêëàäàº ïåðåë³êè ïðîåêò³â áó-

äîâ, òèòóëà îá’ºêò³â, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñïèñêè áóäîâ òà ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüíèõ ðîá³ò ³ ïî-

äàº ¿õ íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

âèêîíóº äîãîâ³ðí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî â³äñåëåííÿ ãðîìàäÿí ç ä³ëÿíîê çàáóäîâè, çîáîâ’ÿçàí-

íÿ çà óêëàäåíèìè öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè óãîäàìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ôóíêö³é çàáóäîâíèêà/çà-

ìîâíèêà áóä³âíèöòâà;

ðîçì³ùóº çàìîâëåííÿ íà ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè, óêëàäàº ç ïðîåêòíèìè ³ ðîçâ³äóâàëü-

íèìè îðãàí³çàö³ÿìè äîãîâîðè íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ òà âèøóêóâàëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà çä³éñ-

íåííÿ íèìè àâòîðñüêîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì;

çä³éñíþº ïåðåäà÷ó â óñòàíîâëåí³ òåðì³íè çàâäàíü íà ïðîåêòóâàííÿ, âèõ³äíèõ äàíèõ òà ³í-

øèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòíèõ ³ âèøóêóâàëüíèõ ðîá³ò òà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòíî¿ òà âèøóêóâàëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿;

ïðèéìàº ³ ïåðåâ³ðÿº êîìïëåêòí³ñòü îòðèìàíî¿ ïðîåêòíî¿ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, çàáåçïå-

÷óº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ö³º¿ äîêóìåíòàö³¿, ¿¿ ïîãî-

äæåííÿ ³ çàòâåðäæåííÿ òà ïåðåäàº öþ äîêóìåíòàö³þ áóä³âåëüíèì/ãåíï³äðÿäíèì îðãàí³çàö³-

ÿì;

ðîçì³ùóº çàìîâëåííÿ íà áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò, óêëàäàº ç áó-

ä³âåëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè; ðàçîì ³ç ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè âèçíà÷àº

òà ïîãîäæóº ö³íè íà áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ àêò³â;

çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó ãåîäåçè÷íî¿ îñíîâè äëÿ áóä³âíèöòâà; çàáåçïå÷óº áóä³âíèöòâî òåõíî-

ëîã³÷íèì, åíåðãåòè÷íèì, åëåêòðîòåõí³÷íèì òà ³íøèì óñòàòêóâàííÿì, àïàðàòóðîþ, ìàòåð³àëà-

ìè, ïîñòàâêó ÿêèõ çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîêëàäåíî íà çàìîâíèêà;

çä³éñíþº òåõí³÷íèé íàãëÿä çà áóä³âíèöòâîì, êîíòðîëü çà â³äïîâ³äí³ñòþ îáñÿã³â òà ÿêîñò³ âè-

êîíàíèõ ðîá³ò ïðîåêòàì, òåõí³÷íèì óìîâàì ³ ñòàíäàðòàì;

çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò ³ ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â äî åêñïëóàòàö³¿;

ïåðåâ³ðÿº ïîäàí³ äî îïëàòè äîêóìåíòè ï³äðÿäíèõ, ïîñòà÷àëüíèõ, ïðîåêòíèõ, ðîçâ³äóâàëü-

íèõ òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é ùîäî âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîñòàâêè ïðîäóêö³¿ òà íàäàííÿ ïîñëóã;

çä³éñíþº â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çàëó÷åííÿ êîøò³â â³ä ô³çè÷íèõ òà þðè-

äè÷íèõ îñ³á íà áóä³âíèöòâî;

áåðå ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ é ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ç ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè áóä³âåëüíî¿ ãîòîâíîñò³ îá’-

ºêò³â äëÿ ââåäåííÿ ¿õ â åêñïëóàòàö³þ;

çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ââåäåííÿ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ; ïåðåäàº ó âñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çàâåðøåí³ áóä³âíèöòâîì òà ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòè íåðó-

õîìîñò³ äëÿ ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿;

çä³éñíþº ðîçðàõóíêè ç ï³äðÿäíèìè òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè çà âèêîíàí³ ðîáîòè òà ïîñëóãè;

íàäàº íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ïîñëóãè çàìîâíèêà ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì íåçàëåæíî â³ä

ôîðìè âëàñíîñò³ òà îêðåìèì ãðîìàäÿíàì;

ïðîâàäèòü ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíó òà âèäàâíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, íàäàº ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³

ïîñëóãè;

âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ çàâäàíü ó ñôåð³ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà.

2.3. Ï³äïðèºìñòâî º âèêîíàâöåì òàêèõ âèä³â ïðîåêòíèõ òà ³íøèõ ðîá³ò:

2.3.1. Àðõ³òåêòóðíå, áóä³âåëüíå, òåõíîëîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ³ êîíñòðóþâàííÿ áóä³âåëü òà ñïî-

ðóä.

2.3.2. Ïðîåêòóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñèñòåì: âíóòð³øíüîãî âîäîïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿;

çîâí³øí³õ ìåðåæ òà ñïîðóä âîäîïîñòà÷àííÿ; çîâí³øí³õ ìåðåæ òà ñïîðóä êàíàë³çàö³¿; îïàëåí-

íÿ, âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³îíóâàííÿ ïîâ³òðÿ; õîëîäîïîñòà÷àííÿ;

òåïëîâèõ ìåðåæ;

ãàçîïîñòà÷àííÿ òà ãàçîóñòàòêóâàííÿ;

åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîîáëàäíàííÿ ³ åëåêòðîîñâ³òëåííÿ; àâòîìàòèçàö³¿ òà êîíòðîëüíî-

âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â; çâ’ÿçêó, ñèãíàë³çàö³¿ òà òåëåáà÷åííÿ.

2.3.3. Ðîçðîáêà ñïåö³àëüíèõ ðîçä³ë³â ïðîåêò³â: îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå;

îõîðîíè ïðàö³;

àíòèêîðîç³éíîãî çàõèñòó; àâòîìàòè÷íîãî ïîæåæîãàñ³ííÿ;

ïðîåêò³â îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà, âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò;

êîíñåðâàö³¿ îá’ºêò³â;

êîøòîðèñ³â.

2.3.4. Ðîçðîáêà ïðîåêò³â ³íòåð’ºð³â òà äèçàéíó.

2.3.5. Òèïîâå òà åêñïåðèìåíòàëüíå ïðîåêòóâàííÿ îá’ºêò³â æèòëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî òà êî-

ìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2.3.6. Ðîçðîáêà ñèñòåì àâòîìàòèçîâàíîãî ïðîåêòóâàííÿ.

2.3.7. Âåäåííÿ àâòîðñüêîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì.

2.3.8. Âèêîíàííÿ ³íæèí³ðèíãîâèõ ðîá³ò ó áóä³âíèöòâ³.

2.3.9. Âèêîíàííÿ: ìàêåòíî-ìîäåëüíèõ ðîá³ò;

³ëþñòðàòèâíî-õóäîæíº îôîðìëåííÿ êíèã, áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ³íøî¿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿;

âèïóñê ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿.

2.3.10. Íàäàííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ïîñëóã ïðîåêòóâàëüíèêà ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çà-

ö³ÿì íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà îêðåìèì ãðîìàäÿíàì.

2.3.11. Ïðîâåäåííÿ âëàñíèìè ñèëàìè àáî ³ç çàëó÷åííÿì íåîáõ³äíèõ çàö³êàâëåíèõ îðãàí³çà-

ö³é åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò ç âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ

ïðîåêòíèõ ð³øåíü; ó÷àñòü ó íàóêîâî- äîñë³äíèõ ðîáîòàõ çà ïðîô³ëåì îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.3.12. Ñêëàäàííÿ îäèíè÷íèõ ðîçö³íîê íà îêðåì³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, êàëüêóëÿö³¿ íà âàð-

ò³ñòü ìàòåð³àë³â òà âèä³â ðîá³ò, ïðåéñêóðàíò³â íà âñ³ âèäè áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò, ðåã³î-

íàëüíèõ êàòàëîã³â îäèíè÷íèõ ðîçö³íîê; âèçíà÷åííÿ ³íäåêñ³â ïîäîðîæ÷àííÿ áóä³âíèöòâà òîùî.

2.4. Ï³äïðèºìñòâî âçàºìîä³º ç ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà óñòàíîâàìè íåçàëåæíî

â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ ç ïèòàíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî éîãî êîìïåòåíö³¿.

2.5. Ó âèïàäêàõ, êîëè çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíà íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ñïåö³àëüíîãî

äîçâîëó (ë³öåíç³¿, ïàòåíòó) äëÿ çàíÿòòÿ òèì ÷è ³íøèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³, Ï³äïðèºìñòâî ðîçïî-

÷èíàº òàêó ä³ÿëüí³ñòü ò³ëüêè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíîãî äîçâîëó (ë³öåíç³¿, ïàòåíòó).

3. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

3.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü âèðîáíè÷³ òà íåâèðîáíè÷³ ôîíäè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííî-

ñò³, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

3.2. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëåíå çà Ï³äïðèºìñòâîì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ. Çä³éñíþþ÷è ïðàâî ãîñïîäàð-

ñüêîãî â³äàííÿ Ï³äïðèºìñòâî âîëîä³º, êîðèñòóºòüñÿ òà ðîçïîðÿäæàºòüñÿ çàçíà÷åíèì ìàéíîì,

â÷èíÿþ÷è ùîäî íüîãî áóäü-ÿê³ ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ñòà-

òóòîì, ç îáìåæåííÿì ïðàâîìî÷íîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî îêðåìèõ âèä³â ìàéíà çà çãîäîþ

âëàñíèêà.

3.3. Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü 90 861 800 (äåâ’ÿíîñòî ì³ëüéîí³â

â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

3.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè âëàñíèêà;

äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïîñëóã, âèêîíàííÿ ðîá³ò, à òàêîæ â³ä ³í-

øèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â;

êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåò³â;

áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ îðãàí³çàö³é ³ ãðîìàäÿí;

³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Äîõîäè Ï³äïðèºìñòâà óòâîðþþòüñÿ â³ä ïîñòà÷àííÿ îðãàí³çàö³ÿì, ï³äïðèºìñòâàì, óñòà-

íîâàì òà ô³çè÷íèì îñîáàì òîâàð³â, íàäàííÿ ïîñëóã, âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíè-

ìè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ðíèìè ö³íàìè, à òàêîæ â³ä ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³.

3.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè â³ä÷óæåííÿ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ïîáóäî-

âàíîãî çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ êîøò³â, ó òîìó ÷èñë³ ìàéíîâèõ ïðàâ íà îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàé-

íà, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.7. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ïðîäà-

âàòè, ïåðåäàâàòè â îðåíäó, áåçîïëàòíî íàäàâàòè ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ àáî ó ïîçèêó ³í-

øèì ï³äïðèºìñòâàì, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì íàëåæí³ éîìó íåîáîðîòí³ òà îáîðîòí³ àêòèâè,

à òàêîæ ñïèñóâàòè ¿õ ç áàëàíñó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

4.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

âèêîíóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ôóíêö³¿ çàìîâíèêà (çàáóäîâíèêà) áóä³âíèöòâà äëÿ ñïî-

ðóäæåííÿ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ — æèòëîâèõ áóäèíê³â, íåæèòëîâèõ, ïðîìèñëîâèõ òà ñïîðòèâ-

íèõ ïðèì³ùåíü, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ îá’ºêò³â îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà îá’ºêò³â êóëüòóð-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ, îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³íøèõ îá’ºêò³â íåðó-

õîìîñò³, ðåêîíñòðóêö³þ ³ êàï³òàëüíèé ðåìîíò;

âèêîíóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ôóíêö³¿ ïðîåêòóâàëüíèêà áóä³âåëü ³ ñïîðóä æèòëîâî-

ãî, ãðîìàäñüêîãî, êîìóíàëüíîãî, ñïîðòèâíîãî òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ;

â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè, ñïðÿìîâàí³ íà íàáóòòÿ, çì³íó òà/àáî ïðèïèíåííÿ öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáî-

â’ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çà óêëàäåíèìè íèì ïðàâî÷èíàìè (óãîäàìè, äîãîâîðà-

ìè) àáî ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì;

êóïóâàòè, ïðîäàâàòè, ïåðåäàâàòè òà áðàòè â îðåíäó ó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî Ñòàòóòó íåîáîðîòí³ òà îáîðîòí³ àêòèâè äëÿ ïîòðåá Ï³äïðèºì-

ñòâà;

âèêîíóâàòè ðîáîòè, íàäàâàòè ïîñëóãè çà ö³íàìè òà òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ ñàìî-

ñò³éíî àáî íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³, âèõîäÿ÷è ç óìîâ ¿õ åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ òà â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;

ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ó âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà íà âèêîíàííÿ îñíîâíèõ çàâ-

äàíü ³ ôóíêö³é ïðîåêòóâàëüíèêà òà çàìîâíèêà;

â³äêðèâàòè ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè (ïîòî÷í³) òà ³íø³ ðàõóíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ êîøò³â ³ çä³éñíåí-

íÿ âñ³õ âèä³â ðîçðàõóíêîâèõ, êðåäèòíèõ ³ êàñîâèõ îïåðàö³é ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ òà îðãàíàõ

Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà

æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

êîðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè ïðàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äëÿ Ï³ä-

ïðèºìñòâ.

4.2. Îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà:

çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â òà ³íøèõ â³äðàõóâàíü äî äåðæàâíîãî òà ì³ñüêîãî

áþäæåò³â çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì;

çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñâîº÷àñíîãî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ô³íàíñóâàííÿ ïðî-

åêòíî-âèøóêóâàëüíèõ ðîá³ò ³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî òèòóë³â îá’ºêò³â, ó ðàç³ íàÿâ-

íîñò³ òà óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, ó òîìó ÷èñë³ ç Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿);

ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà;

ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, äîäåðæàííÿ ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë ³ íîðì îõîðîíè ïðàö³;

âæèòòÿ çàõîä³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷åí-

íÿ åêîíîìíîãî ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ôîíäó ñïîæèâàííÿ, ñâîº÷àñíèõ ðîçðàõóíê³â ³ç

ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà;

âèêîíàííÿ íîðì ³ âèìîã ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà çàáåçïå-

÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè;

âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ òà ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè ïîäàí-

íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíèì îðãàíàì ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ç óñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³

çà çàòâåðäæåíèìè ôîðìàìè. Äèðåêòîð ³ ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà íåñóòü ïåðñîíàëü-

íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó,

ô³íàíñîâî¿ òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³;

çàáåçïå÷åííÿ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ çàêð³ïëåíîãî çà Ï³äïðèºìñòâîì ìàéíà òà âèä³ëåíèõ

êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

4.3. Ï³äïðèºìñòâî çà äîðó÷åííÿì ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèò-

ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñ³õ ñóäàõ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç æèòëîâèì áóä³â-

íèöòâîì, â³äñåëåííÿì ç ä³ëÿíîê çàáóäîâè òà ³íøèõ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðè-

ºìñòâà.
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5. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ ² ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

5.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð.

Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà øëÿõîì óêëàäåí-

íÿ êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ïðîâåäåíîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.2. Çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè äèðåê-

òîð Ï³äïðèºìñòâà.

5.3. Äèðåêòîð:

ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè Ï³äïðèºìñòâà â óñ³õ îðãà-

í³çàö³ÿõ, óñòàíîâàõ òà ï³äïðèºìñòâàõ, ó òîìó ÷èñë³ â îðãàíàõ íîòàð³àòó, ó ïðàâîîõîðîííèõ òà ñó-

äîâèõ îðãàíàõ, ïåðåä ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà;

îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ ïîòî÷íèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó;

çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ ï³äïðèºìñòâà òà êîøòîðèñ âèòðàò íà éîãî óòðèìàííÿ;

çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó Ï³äïðèºìñòâà, ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ôóíêö³îíàëüí³

îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â;

âèð³øóº êàäðîâ³ ïèòàííÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; 

â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà óêëàäàº ïðàâî÷èíè, öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ òà ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè (ó

òîìó ÷èñë³, àëå íå îáìåæóþ÷èñü, êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè, äîðó÷åííÿ, â³ä÷óæåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ,

ïîïåðåäí³ äîãîâîðè, ³íâåñòèö³éí³ êîíòðàêòè), âèäàº äîâ³ðåíîñò³;

íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí òà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà; 

â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà ï³äïèñóº êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð; 

ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, íàäàº äîðó÷åííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ ïðàö³âíè-

êàìè Ï³äïðèºìñòâà;

â³äêðèâàº ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè

Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ öèì Ñòàòóòîì òà êîíòðàêòîì ç äèðåêòîðîì.

5.4. Ð³øåííÿ ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ òà çäî-

ðîâ’ÿ òîùî, ïðèéìàþòüñÿ çà ó÷àñòþ òðóäîâîãî êîëåêòèâó òà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó Ï³äïðè-

ºìñòâà.

5.5. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü

ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî

ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

5.6. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³äïðèºìñòâà ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîí-

ôåðåíö³ºþ) òà ¿õí³ì âèáîðíèì îðãàíîì — ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì.

5.7. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí:

ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó Ï³äïðèºìñòâà;

ðîçãëÿäàº é âèð³øóº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïèòàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ òðóäîâîãî êî-

ëåêòèâó;

áåðå ó÷àñòü ó ìàòåð³àëüíîìó ³ ìîðàëüíîìó ñòèìóëþâàíí³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.

5.8. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâ-

öåì ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

5.9. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó,

à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — ïðåä-

ñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

5.10. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ 

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

6.1. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì

ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåð-

äæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷àºòüñÿ Äå-

ïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâîãî ðåçóëüòàòó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

6.2. ×èñòèé ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâ³â òà íàïðÿì-

ê³â, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.3. Â³äðàõóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâîì ÷àñòêè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ ó

ìåæàõ íîðìàòèâ³â òà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.4. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ãðî-

ìàäÿíàìè â óñ³õ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â/ïðàâî÷è-

í³â.

6.5. Ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ, ãà-

ðàíò³¿ îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó, âèð³øóþòüñÿ òðóäî-

âèì êîëåêòèâîì çà ó÷àñòþ äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ÷èííèì çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.6. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà òà â³äíîñèíàìè éîãî ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè òà óïðàâë³ííÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.7. Ðåâ³ç³ÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

7. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

7.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàí-

íÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿.

7.2. Ðåîðãàí³çàö³ÿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ë, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà

ïðîâîäèòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ð³øåííÿì ñóäó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

7.3. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7.4. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ ÷è ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàí-

òóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè.

7.5. Ó âèïàäêó ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà ìàéíî, ÿêå çàëèøèëîñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ ïðåòåíç³é

êðåäèòîð³â ³ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó, âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà.

7.6. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïðèïèíåíî, ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâ-

íîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïè-

ñó ïðî ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 

світлофорного об’єкта на перехресті вулиці 
Межигірської з вулицею Оленівською 
та технічних засобів із впровадження 

одностороннього руху на вул. Межигірській 
(від вул. Ярославської до вул. Набережно#Лугової) 
з комплексом заходів для організації регулювання 
на ній транспортних потоків у Подільському районі 

м. Києва
Розпорядження № 235 від 3 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіатьної гро#
мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
з метою надійного утримання та якісного обслуговування майна:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àòüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïèòè

íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëü-

íèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» ñâ³òëîôîð-

íèé îá’ºêò íà ïåðåõðåñò³ âóëèö³ Ìåæèã³ðñüêî¿ ç

âóëèöåþ Îëåí³âñüêîþ òà òåõí³÷í³ çàñîáè ³ç âïðî-

âàäæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó íà âóë. Ìåæè-

ã³ðñüê³é (â³ä âóë. ßðîñëàâñüêî¿ äî âóë. Íàáåðåæ-

íî-Ëóãîâî¿) ç êîìïëåêñîì çàõîä³â äëÿ îðãàí³-

çàö³¿ ðåãóëþâàííÿ íà í³é òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàò-

êîì.

2. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïå-

ðåäàòè ñâ³òëîôîðíèé îá’ºêò òà òåõí³÷í³ çàñîáè

³ç âïðîâàäæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó, çàçíà-

÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» òà íà-

äàòè Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

êîï³þ àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

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

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

03.03.2017 ¹ 235

Світлофорний об’єкт на перехресті вулиці Межигірської 
з вулицею Оленівською та технічні засоби із впровадження 

одностороннього руху на вул. Межигірській 
(від вул. Ярославської до вул. Набережно#Лугової) з комплексом заходів

для організації регулювання на ній транспортних потоків 
у Подільському районі м. Києва, що зараховуються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві
господарського відання за комунальним підприємством «Київдорсервіс»

Назва об'єкта
та адреса

розташування

Найменування Одиниця
виміру

Кількість Рік введення
в експлуата"

цію

Вартість об'єкта, грн
(без ПДВ)

первісна
(балансова)

ринкова
станом на
31.10.2016

1 2 3 4 5 6 7

Влаштування
світлофорного
об'єкта на
перехресті
вулиці
Межигірської
з вулицею
Оленівською у
Подільському
районі 
м. Києва

Контролер дорожній РЕ 2012.05 шт. 1 2006 146828,00 51900,00

Комплект радіоапаратури РЕ 2003.05 шт. 1

Антена для ДКУ шт. 1

Мачта для антени шт. 1

Світлофор тр. Т1.2 світлодіодний шт. 4

Світлофор тр. Т1.3 світлодіодний шт. 2

Світлофор тр. піш. П1.1 (д234
ламповий) з ТВЧ

шт. 8

Колона піш. шт. 1

Кронштейн тр. шт. 3

Фундамент д/контролера шт. 1

Труба захисту кабелю шт. 3

АП"50 шт. 1

Розподільча коробка (РК) шт. 1

Технічні
засоби
із впровад"
ження
односто"
роннього
руху на вул.
Межигірській
(від вул.
Ярославської
до вул.
Набережно"
Лугової) із
комплексом
заходів
для організації
регулювання
на
ній
транспортних
потоків у
Подільському
районі 
м. Києва

ДЗ трикутний Н"900, в т. ч.: шт. 4 2006 115235,00 4722,00

1.26 шт. 2

1.28 шт. 1

2.1 шт. 1

ДЗ 700 х 700: шт. 41

5.38 шт. 2

5.35.1 (2) шт. 26

2.3 шт. 4

5.5 шт. 6

5.6 шт. 3

ДЗ круглий, в т. ч.: шт. 21

3.34 шт. 11

3.21 шт. 7

4.2 шт. 1

3.23 шт. 1

4.5 шт. 1



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Керівник апарату В. Бондаренко 

ДЗ 350 х 700: шт. 2

7.5.1 шт. 2

ДЗ 700 х 1400:

5.16 шт. 3

ДЗ 350 х 1050: шт. 13

5.7.1 (2) шт. 13

ЗІП: шт. 24

5.51 шт. 1

5.58.1 шт. 23

Восьмикутний (2.2) шт. 1

Стійка ДЗ шт. 14

Кронштейн ДЗ 3 м шт. 1

Всього: 262063,00 56622,00

Про внесення змін 
до складів комісій з реорганізації
Розпорядження № 234 від 3 березня 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою завершення процесу реорганізації комунального підприємства
Київської міської ради «Редакція газети «Українська столиця» та комунального підприємства «Редакція га#
зети «Вечірній Київ»:

1. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³-

çàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðåäàêö³ÿ ãà-

çåòè «Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ» øëÿõîì ïðèºäíàí-

íÿ äî Ðåäàêö³¿ ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

«Õðåùàòèê», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05

÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 545, âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çà-

ö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè

«Âå÷³ðí³é Êè¿â» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî Ðåäàêö³¿

ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê», çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 545,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Á³ëîöüêà Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Âå÷³ðí³é Êè¿â"

Ñîâà Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó

ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãóçåíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà

êîìóí³êàö³é Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ

êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Äàíèëü÷óê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ô³íàíñóâàííÿ,

áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Îïàíàñåíêî Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Âå÷³ðí³é Êè¿â»

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

05 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 545 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 03.03.2017 ¹ 234,

Склад
комісії з реорганізації комунального підприємства Київської міської ради

«Редакція газети «Українська столиця» шляхом приєднання 
до Редакції газети Київської міської ради «Хрещатик»

Ô³ë³ïïîâ Ìàêñèì Îëåêñàíäðîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà - ãîëîâíîãî

ðåäàêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè "Âå÷³ðí³é Êè¿â", ãîëîâà êîì³ñ³¿

Á³ëîöüêà Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Âå÷³ðí³é Êè¿â"

Äàíèëü÷óê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ô³íàíñóâàííÿ,

áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ñîâà Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó

ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãóçåíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà

êîìóí³êàö³é Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ

êîìóí³êàö³é 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¿)

05 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 545 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

â³ä 03.03.2017 ¹ 234}

Склад
комісії з реорганізації комунального підприємства «Редакція газети

«Вечірній Київ» шляхом приєднання 
до Редакції газети Київської міськоїради «Хрещатик»

Ô³ë³ïïîâ Ìàêñèì Îëåêñàíäðîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà - ãîëîâíîãî

ðåäàêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Âå÷³ðí³é Êè¿â", ãîëîâà

êîì³ñ³¿

Про зміни у складі комісії 
з припинення Печерської районної у місті Києві 

державної адміністрації
Розпорядження № 236 від 3 березня 2017 року

Внести зміни до складу комісії з припинення Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, за#
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) від 30 вересня 2010 року № 787 «Про організаційно#правові заходи, пов’язані з виконанням рішен#
ня Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Ки#
єві» (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20 лютого 2015 року № 146), виклавши його в новій редакції, що додається.

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 03.03.2017 ¹ 236)

Склад
комісії з припинення Печерської районної

у місті Києві державної адміністрації

Ìàðòèí÷óê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿,

Çàãóìåííèé Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè

êîì³ñ³¿,

Ä³äåíêî ßðîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

Äîíåöü Îëåíà Ïåòð³âíà êåð³âíèê àïàðàòó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

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

- ãîëîâíèé áóõãàëòåð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿),

Ì³ùåíêî Òåòÿíà Âàñèë³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

òà çâ³òíîñò³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ìîçãîâà Îëüãà Â³êòîð³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Îíèøêî Òåòÿíà Â³êòîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ïàøêåâè÷ Òåòÿíà ²âàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Ïå÷åðñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

Ùåïåòîâà ²ðèíà Ãåííàä³¿âíà íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 09 лютого 2017 року № 147 «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 № 238 від 3 березня 2017 року

Ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ:

Ó ïóíêò³ 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 09 ëþòîãî 2017 ðîêó

¹ 147 «Ïðî çì³íè ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28

ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 2367 «Ïðî ïðèñâîºííÿ ³í-

äåêñ³â ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì» ñëîâà «îõîðîíè

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» çàì³íèòè ñëîâàìè «åêî-

ëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â».

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 07 серпня 2015 року № 763 «Про проведення

конкурсу «Кращий експортер року»
Розпорядження № 240 від 3 березня 2017 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 13, пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про міс#
цеві державні адміністрації», Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підпри#
ємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015#2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274, з метою забезпечення ефективної діяльності комісії з проведення
конкурсу «Кращий експортер року» та визначення суб’єктів господарювання — експортерів в місті Києві, яким
присвоюється диплом та знак «Кращий експортер року»:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðî-

êó ¹ 763 «Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó «Êðàùèé åêñ-

ïîðòåð ðîêó» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 2 ñëîâà «çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî

äîäàºòüñÿ» çàì³íèòè ñëîâàìè «çàòâåðäèòè ¿¿

ïîñàäîâèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ».

1.2. Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì 3 òàêîãî çì³ñ-

òó:

«3. Ãîëîâ³ êîì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ çã³äíî ç ïóíêòîì

2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàòâåðäèòè ïåðñîíàëü-

íèé ñêëàä êîì³ñ³¿ òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âíîñè-

òè äî íüîãî çì³íè».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 3-5 ââàæàòè ïóíêòàìè

4-6 â³äïîâ³äíî.

1.3. Ïóíêò 6 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-

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

ñà Ã. Â.»

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó» òà

âèçíà÷åííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ — åêñ-

ïîðòåð³â, ÿêèì ïðèñâîþºòüñÿ äèïëîì òà çíàê

«Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó», çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 763,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 763 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

â³ä 03.03.2017 ¹ 240)

Посадовий склад комісії з проведення конкурсу «Кращий експортер року»
та визначення суб’єктів господарювання — експортерів в місті Києві, 

яким присвоюється диплом та знак «Кращий експортер року»
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿

ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâî-

ñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ïðåçèäåíò Êè¿âñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (çà çãî-

äîþ)

Ãîëîâà Ðàäè äèðåêòîð³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 241 від 3 березня 2017 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 19 грудня
2016 року № 11, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Âñòàíîâèòè ìåìîð³àëüí³ äîøêè ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âè-

ãîòîâëåííÿì òà âñòàíîâëåííÿì ìåìîð³àëüíèõ

äîùîê, áóäóòü ïðîô³íàíñîâàí³ çà ïîçàáþäæåò-

í³ êîøòè, çàëó÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про відведення сектору для поховання померлих (загиблих)
учасників антитерористичної операції на алеї почесних 

поховань з окремим входом на території Державного 
історико#меморіального Лук’янівського заповідника

Розпорядження № 243 від 3 березня 2017 року
Відповідно до підпункту 11 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статей 8 та 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу», пункту 2.9 глави 2 Порядку утримання
кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житло#
во#комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Укра#
їни 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, для забезпечення почесних поховань учасників антитерористичної
операції на новозбудованій алеї почесних поховань з окремим входом на території Державного історико#
меморіального Лук’янівського заповідника:

1. Â³äâåñòè ñåêòîð äëÿ ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ

(çàãèáëèõ) ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿ íà àëå¿ ïî÷åñíèõ ïîõîâàíü ç îêðåìèì âõî-

äîì íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-ìåìî-

ð³àëüíîãî Ëóê’ÿí³âñüêîãî çàïîâ³äíèêà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòå-

ëåºâà Ï. Î.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.03.2017 ð. ¹ 241

Перелік 
меморіальних дощок, що встановлюються у місті Києві

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Назва Місце встановлення Клопотання Фінансування

1 2 3 4 5

1. Меморіальна дошка на
честь Шептицького Ігоря
Олексійовича

Фасад будівлі середньої
загальноосвітньої школи
№ 25 на вул.
Володимирській, 1

Звернення Шевченківської
районної в місті Києві
державної адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому порядку

2. Меморіальна дошка на
честь Отця Валентина
Серовецького

Фасад будівлі на бульв.
Тараса Шевченка, 3"а

Звернення благодійної
організації Благодійний
фонд ветеранів та інвалідів
"Захисник"

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому порядку

3. Меморіальна дошка на
честь Новоселова Тараса
Миколайовича

Фасад будівлі середньої
загальноосвітньої школи
№ 242 на просп. Правди,
64"г

Звернення гр. Болтромюк
Л. М.

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому порядку

4. Меморіальна дошка на
честь Чиженка Івана
Мироновича

Фасад будинку на вул.
Микільсько"Ботанічній, 14

Звернення Національного
технічного університету
України "Київський
політехнічний інститут"

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому порядку

5. Меморіальна дошка на
честь Лободи Михайла
Васильовича

Фасад будівлі на вул.
Шота Руставелі, 39/41

Звернення приватного
акціонерного товариства
лікувально"оздоровчих
закладів профспілок
України
"Укрпрофоздоровниця"

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому порядку

6. Меморіальна дошка на
честь Розенфельда
Леоніда Георгійовича

Фасад будівлі на вул.
Зоологічній, 3

Звернення Державної
установи "Інститут
отоларингології 
ім. професора 
О. С. Коломійченка
Національної академії
наук України"

Позабюджетні кошти,
залучені в
установленому порядку

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

6 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 53/1645

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 211 від 22 лютого 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово#комунальні послуги», постанови Кабінету Мі#
ністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор#
мативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно#
правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
відповідність з вимогами законодавства України:

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿):

â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó 83 «Ïðî âñòàíîâëåí-

íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿ òà íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-

ëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿

âîäè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ç

óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-

äó â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», çàðå-

ºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ 12 ëþòîãî 2015 ðîêó çà ¹ 27/1138;

â³ä 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1152 «Ïðî

âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-

ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïî-

ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðà-

ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Ïðèâàò-

íîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñòîëè÷í³ áóäèíêè», çàðå-

ºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

çà ¹ 181/1292.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко
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Інформація
про проведену протягом 2016 року роботу з питань легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення 

Çàâäÿêè àêòèâí³é ïîçèö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè â ñòîëèö³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíà ðîáîòà,

ñïðÿìîâàíà íà ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê öèâ³ë³çîâàíîãî ðèíêó ïðàö³, âæèâàþòüñÿ çàõîäè ùîäî

ëåãàë³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà âèâåäåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç «ò³í³».

²íôîðìàö³ÿ ùîäî åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïåðåâàã îòðèìàííÿ ëåãàëüíèõ äîõîä³â òà îôîðì-

ëåííÿ íàëåæíèì ÷èíîì òðóäîâèõ â³äíîñèí, çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ â ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ’ÿç-

êîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ïîñò³éíî âèñâ³òëþºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-

ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³-

òèêè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ôàêò³â âèïëàòè íåîô³ö³éíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè àáî íå íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí íàïðàâëÿºòüñÿ äî ì³ñüêèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü ïðàö³ òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿

Óêðà¿íè â ïîðÿäêó ³íôîðìóâàííÿ òà â³äïîâ³äíîãî ðåàãóâàííÿ.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ãðóäíÿ 2016 ðîêó ï³äðîçä³ëàìè ç ïèòàíü ïðàö³ ì³ñòà: 

— â ðàìêàõ êîíòðîëþ ùîäî äîòðèìàííÿ ì³í³ìàëüíèõ äåðæàâíèõ ãàðàíò³é ç îïëàòè ïðàö³ ïðî-

âåäåíî àíàë³ç ñèòóàö³¿ íà 879 ï³äïðèºìñòâàõ;

— äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïåðåäàíî ³íôîðìàö³þ ïî 346 ï³äïðèºìñòâàõ

äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ äî ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ çà ïîðóøåííÿ íîðì ÷èííîãî òðó-

äîâîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ïåðåë³êè îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ, íà ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ìîí³òîðèíãó âèÿâëåíî,

ùî ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çíà÷íî íèæ÷èé ñåðåäíüîãî ïîêàçíèêà ïî ì. Êèºâó çà â³ä-

ïîâ³äíèì âèäîì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàäñèëàºòüñÿ äî îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè

ì³ñòà äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê òà âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ãðóäíÿ 2016 ðîêó çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ íàä³ñëàíà ùîäî 228 ñòîëè÷íèõ ñóá’ºê-

ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

Â ì³ñò³ òàêîæ àêòèâíî ïðàöþþòü ì³ñüêà òà ðàéîíí³ ðîáî÷³ ãðóïè (êîì³ñ³¿) ç ïèòàíü ëåãàë³çàö³¿ çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè ³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ô³ñêàëüíèõ îðãàí³â,

îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü ïðàö³ òà îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà-

¿íè.

Ó 2016 ðîö³ ïðîâåäåíî 129 çàñ³äàíü òàêèõ ðîáî÷èõ ãðóï (êîì³ñ³é) íà ÿêèõ çàñëóõàíî êåð³âíèê³â

1226 ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é ñòîëèö³, ùî ìàþòü íåâèïðàâäàíî íèçüêèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè (â îêðåìèõ âèïàäêàõ íàâ³òü íèæ÷å ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè). Çà ðåçóëüòàòàìè çà-

ñ³äàíü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ âæèâàòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ùîäî ïîñòóïîâî-

ãî ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äî ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ïî ì³ñòó (çà â³äïîâ³äíèì âèäîì åêîíîì³÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³) ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ïèòàí-

íÿ îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ïåðåâ³ðÿëîñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 419 ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, ç ÿêèõ 22 âèêîðèñòîâóâàëè íàéìàíó ïðàöþ áåç íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ

â³äíîñèí.

Ïåðåâ³ðêàìè âñòàíîâëåíî 105 ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþâàëè áåç óêëàäåííÿ (îôîðìëåííÿ) òðóäî-

âîãî äîãîâîðó. Íàéá³ëüøå òàêèõ ïðàö³âíèê³â áóëî âèÿâëåíî ó ÒÎÂ «Ð³òåéë Ñîëþøí» (45 îñ³á), ÒÎÂ

«Ì³ðåé Êîìïàí³» (24 îñîáè)

Çà ðåçóëüòàòàìè çàçíà÷åíèõ ïåðåâ³ðîê ãîëîâíèìè äåðæàâíèìè ³íñïåêòîðàìè áóëî: âíåñåíî

22 ïðèïèñè; ñêëàäåíî òà ïåðåäàíî äî ñóäó 17 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ

çà ñò. 41 ÊÓïÀÏ; ìàòåð³àëè 4 ïåðåâ³ðîê ïåðåäàíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â

çã³äíî ñòàòò³ 172 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ âèíåñåíî 8 ïî-

ñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáç.2 ÷.2 ñò.265 ÊÇïÏ Óêðà¿íè (íå îôîðì-

ëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí) íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 4,3 ìëí ãðí.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè â ì. Êèºâ³ çà ðåçóëüòàòà-

ìè âæèòèõ ñï³ëüíèõ çàõîä³â òà êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ïðîòÿãîì 2016 ðîêó:

— âèÿâëåíî òà çàëó÷åíî äî îïîäàòêóâàííÿ ìàéæå 49 òèñ. íàéìàíèõ îñ³á, íå îôîðìëåíèõ íàëåæ-

íèì ÷èíîì ðîáîòîäàâöÿìè (äî áþäæåòó äîäàòêîâî íàä³éøëî 19 ìëí ãðí ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷-

íèõ îñ³á òà 15,2 ìëí ãðí ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó);

— çàëó÷åíî äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïîíàä 28 òèñ. ô³çè÷íèõ îñ³á (ñóìà ñïëà÷åíèõ íèìè ïîäàò-

ê³â ñêëàëà 14,4 ìëí ãðí);

— çà ðàõóíîê ïðîâåäåíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ï³äâèùèëè ð³âåíü çàðîá³òíî¿

ïëàòè ïîíàä 10,2 òèñ. ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ (äîäàòêîâî íàä³éøëî äî áþäæåòó 17,3 ìëí ãðí

ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á);

— çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ 149 ïåðåâ³ðîê ó 131 ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ âèÿâëåíî ïîðó-

øåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà (çàãàëüíà ñóìà äîäàòêîâî äîíàðàõîâàíîãî ïîäàòêó íà äîõîäè ô³-

çè÷íèõ îñ³á ñêëàëà ïîíàä 28 ìëí ãðí òà ìàéæå 5,2 ìëí ãðí ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó);

— ïîíàä 14 òèñ. ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ï³äâèùèëè ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàéìàíèì

ïðàö³âíèêàì (çà ðàõóíîê öüîãî ð³âåíü íàäõîäæåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á çð³ñ íà

23,1 ìëí ãðí).

Інформація
про стан підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати в установах, 
організаціях та закладах бюджетної сфери, заснованих на комунальній

власності територіальної громади міста Києва.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â, â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê ó ôîíä³ çàðîá³òíî¿

ïëàòè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè âðàõîâàíî âñòàíîâëåííÿ ì³-

í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç 01 ñ³÷íÿ ó ðîçì³ð³ 3 200 ãðí òà ï³äâèùåííÿ ðîçì³ðó ïîñàäîâîãî îêëà-

äó ïðàö³âíèêà ² òàðèôíîãî ðîçðÿäó ªÒÑ — 1 600 ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, íà ÷åðãîâå ð³øåííÿ ñåñ³¿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âíåñåíà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâèõ

îêëàä³â ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â òà óñòàíîâ, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 2002 ð. ¹ 1298 «Ïðî

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2011 року № 1049
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, захо#

дів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка», та з метою ефективного розподілу коштів, передба#
чених у міському бюджеті для підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

ОГОЛОШУЄ МІСЬКИЙ КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ
МОЛОДІЖНИМИ ТА ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У 2018 РОЦІ
(äàë³ — Êîíêóðñ)

². Ïåðåë³ê ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü, íà ðîçâ’ÿ-

çàííÿ ÿêèõ ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ ïðîåêòè, ðîç-

ðîáëåí³ ìîëîä³æíèìè òà äèòÿ÷èìè ãðîìàäñüêè-

ìè îðãàí³çàö³ÿìè:

1) Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìî-

ðàëüíîãî, çäîðîâîãî ðîçâèòêó ìîëîä³, ðåàë³çà-

ö³¿ ¿¿ îñâ³òíüîãî òà òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, à ñàìå:

— çàõîäè ç ï³äòðèìêè òâîð÷î¿, ³í³ö³àòèâíî¿ òà

îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³;

— çàõîäè ç íàáóòòÿ ìîëîäèìè ëþäüìè çíàíü,

íàâè÷îê òà ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé ïîçà ñèñòå-

ìîþ îñâ³òè, ðîçâèòîê íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè;

— çàõîäè ç ïîïóëÿðèçàö³¿ òà óòâåðäæåííÿ

çäîðîâîãî é áåçïå÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ êóëü-

òóðè çäîðîâ’ÿ ñåðåä ìîëîä³;

— çàõîäè ç â³äðîäæåííÿ íàö³îíàëüíî-ïàòð³î-

òè÷íîãî âèõîâàííÿ, óòâåðäæåííÿ ãðîìàäñüêî¿

ñâ³äîìîñò³ ³ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ ìîëîä³;

— çàõîäè ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü

â ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðà-

âîâèõ çíàíü, ïðàâîâî¿ êóëüòóðè òà ïðàâîâî¿ ïî-

âåä³íêè;

çàõîäè ùîäî ôîðìóâàííÿ äáàéëèâîãî ñòàâ-

ëåííÿ ìîëîä³ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Âèäè ä³ÿëüíîñò³:

ïðîâåäåííÿ ì³ñüêèõ êîíôåðåíö³é òà ñåì³íà-

ð³â, ôîðóì³â, ôåñòèâàë³â, òðåí³íã³â, êðóãëèõ ñòî-

ë³â, àêö³é, êîíöåðò³â, êîíêóðñ³â, äåáàò³â, ³ãîð,

çìàãàíü, çáîð³â, íàìåòîâèõ òàáîð³â, çëüîò³â, ìà-

ðàôîí³â, ïîõîä³â òà ³íøèõ çàõîä³â.

2) Ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ òà ñàìîçàéíÿòîñò³

ìîëîä³, à ñàìå:

— çàõîäè ç ïðîôîð³ºíòàö³¿ ìîëîä³;

— çàõîäè ³ç ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòî-

ñïðîìîæíîñò³ ìîëîä³ íà ðèíêó ïðàö³;

— çàõîäè ç ïîïóëÿðèçàö³¿ òà ðîçâèòêó ìîëî-

ä³æíîãî ï³äïðèºìíèöòâà;

— çàõîäè ³ç ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó.

Âèäè ä³ÿëüíîñò³:

ïðîâåäåííÿ ì³ñüêèõ êîíôåðåíö³é òà ñåì³íà-

ð³â, ôîðóì³â, ôåñòèâàë³â, òðåí³íã³â, êðóãëèõ ñòî-

ë³â, àêö³é, êîíöåðò³â, êîíêóðñ³â, äåáàò³â, ³ãîð,

çìàãàíü, çáîð³â, íàìåòîâèõ òàáîð³â, çëüîò³â, ìà-

ðàôîí³â, ïîõîä³â òà ³íøèõ çàõîä³â.

3) ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ìî-

ëîä³æíî¿ ïîë³òèêè:

— âèäàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òà ìåòîäè÷íèõ ìà-

òåð³àë³â, âèãîòîâëåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëü-

íèõ ô³ëüì³â, ðîëèê³â òà ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ç àê-

òóàëüíèõ ïèòàíü ìîëîä³.

II. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé îáñÿã áþäæåòíî-

ãî ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó, ñòàíîâèòü 75% â³ä çà-

ãàëüíî¿ ñóìè êîøòîðèñó âèòðàò íà ðåàë³çàö³þ

ïðîåêòó òà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 75 òèñ. ãðí.

III. Âèìîãè äî Êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿.

1. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòè ìî-

ëîä³æí³ òà äèòÿ÷³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, çàðå-

ºñòðîâàí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íå ï³çí³øå

í³æ çà äâà ðîêè äî îãîëîøåííÿ Êîíêóðñó, çà óìî-

âè, ùî òàê³ îðãàí³çàö³¿ áåðóòü ó÷àñòü ó ñï³âô³-

íàíñóâàíí³ ïðîåêòó ó ðîçì³ð³ íå ìåíø ÿê 25%

íåîáõ³äíîãî îáñÿãó ô³íàíñóâàííÿ. Âíåñîê äëÿ âè-

êîíàííÿ ïðîåêòó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ïåðåìîæ-

öåì Êîíêóðñó ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíèõ ÷è íåìà-

òåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ó òîìó ÷èñë³ ÿê îïëàòà âàð-

òîñò³ ïðèì³ùåííÿ, òåõí³êè, îáëàäíàííÿ. Ìîëî-

ä³æí³ òà äèòÿ÷³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ìîæóòü

ïîäàâàòè íà Êîíêóðñ ê³ëüêà êîíêóðñíèõ ïðîïî-

çèö³é.

2. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó äðóêî-

âàí³é ôîðì³. Êð³ì òîãî, êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿

çàçíà÷åí³ â ï³äïóíêòàõ 1,4 òà 6 ïóíêòó 3 ðîç-

ä³ëó III íàïðàâëÿþòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó

molodizhka@ukr.net. Ïîäàíà êîíêóðñíà ïðîïî-

çèö³ÿ íå ïîâåðòàºòüñÿ ó÷àñíèêîâ³ êîíêóðñó.

3. Äëÿ ó÷àñò³ ó Êîíêóðñ³ ³íñòèòóòè ãðîìàäÿí-

ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïîäàþòü êîíêóðñíó ïðîïîçè-

ö³þ, ÿêà ìàº áóòè ñêëàäåíîþ óêðà¿íñüêîþ ìî-

âîþ ³ ì³ñòèòè:

1) çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó Êîíêóðñ³, ñêëàäåíó çà

ôîðìîþ, ùî çàòâåðäæåíà Äåïàðòàìåíòîì îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ³ç çàçíà÷åííÿì

íàéìåíóâàííÿ ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-

ñï³ëüñòâà òà íàçâè ïðîåêòó çà ï³äïèñîì êåð³âíè-

êà àáî óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ³íñòèòóòó ãðîìà-

äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ñêð³ïëåíèì ïå÷àòêîþ (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³) (îðèã³íàë ³ 5 êîï³é);

2) êîï³¿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ³íñòèòóòó

ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ñòàòóòó (ïîëîæåí-

íÿ), ñêð³ïëåí³ éîãî ïå÷àòêîþ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³);

3) êîï³þ äîêóìåíòà, âèäàíîãî òåðèòîð³àëü-

íèì îðãàíîì ÄÔÑ íå ðàí³øå í³æ çà 30 äí³â äî äà-

òè îãîëîøåííÿ ïðîâåäåííÿ Êîíêóðñó, ùî ï³ä-

òâåðäæóº âêëþ÷åííÿ (íà ìîìåíò ïîäàííÿ êîí-

êóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿) ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî

ñóñï³ëüñòâà äî Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é;

4) îïèñ ïðîåêòó òà êîøòîðèñ âèòðàò, íåîáõ³ä-

íèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, çà ôîðìîþ, ùî çà-

òâåðäæåíà Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó (îðèã³íàë ³ 5 êîï³é);

5) ëèñòè-ï³äòâåðäæåííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿

âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ

âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, íàóêîâèõ óñòàíîâ, ³íñòèòó-

ò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ³íøèõ óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é (â ðàç³ ¿õ çàëó÷åííÿ äî ðåàë³çàö³¿

ïðîåêòó;

6) ³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ³íñòèòóòó ãðî-

ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà äîñâ³ä âè-

êîíàííÿ (ðåàë³çàö³¿) ïðîãðàìè (ïðîåêòó, çàõî-

äó) ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â çà ðàõóíîê

áþäæåòíèõ êîøò³â òà ³íøèõ äæåðåë ô³íàíñó-

âàííÿ, äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ³íñòèòóòó ãðî-

ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, éîãî ìàòåð³àëüíî- òåõ-

í³÷íó áàçó òà êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ, ³íôîð-

ìàö³ÿ ùîäî íàÿâíîñò³ áþäæåòíèõ ïðàâîïîðó-

øåíü ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â (îðèã³íàë

³ 5 êîï³é).

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìà-

ö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íåñå

ó÷àñíèê Êîíêóðñó.

Âñ³ äîêóìåíòè, ïåðåðàõîâàí³ â ï. 3 öüîãî ðîç-

ä³ëó òà îêðåìî ¿¿ êîï³¿ ìàþòü áóòè ïðîíóìåðî-

âàí³, ïðîøíóðîâàí³, ï³äïèñàí³ êåð³âíèêîì àáî

óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ òà ñêð³ïëåí³ ¿¿ ïå÷àòêîþ.

Ïðîåêò òà êîøòîðèñ âèòðàò, ïîäàí³ íà Êîí-

êóðñ, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ïîñòàíîâè

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01 áåðåçíÿ 2014

ðîêó ¹ 65 «Ïðî åêîíîì³þ äåðæàâíèõ êîøò³â òà

íåäîïóùåííÿ âòðàò áþäæåòó».

IV, Òåðì³íè ïîäàííÿ äîêóìåíò³â. ×àñ òà àäðå-

ñà, çà ÿêîþ ïðèéìàºòüñÿ êîíêóðñíà ïðîïîçè-

ö³ÿ.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïðèéìàºòüñÿ ç äíÿ

îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ äî 04 êâ³òíÿ 2017

ðîêó ùîäåííî, êð³ì ñóáîòè, íåä³ë³ òà ñâÿòêîâèõ

äí³â ç 10.00 — 17.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Äåãòÿð³âñüêà, 31 ê. 919. Êîíòàêòíèé òåëåôîí:

(044) 483-35-85.

Ôîðìè äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 3 ðîçä³-

ëó III îãîëîøåííÿ, ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíèõ âåá-

ïîðòàëàõ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó: http://don.kievcity.gov.ua, www.sms.gov.ua.

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó êîíêóðñíèõ ïðîïîçè-

ö³é 04 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 17.00.

Êîíêóðñ áóäå çàâåðøåíî ïðîòÿãîì 15 äí³â

ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2018

ð³ê.

Ó ðàç³ âèçíàííÿ ïðîåêòó ïåðåìîæöåì Êîí-

êóðñó êîøòîðèñ âèòðàò ìàº áóòè äîîïðàöüîâà-

íèé ³íñòèòóòîì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ç

óðàõóâàííÿì ä³þ÷èõ íà ìîìåíò çàòâåðäæåííÿ

êîøòîðèñó íîðì òà íîðìàòèâ³â, ö³í òà òàðèô³â,

à òàêîæ ç äîòðèìàííÿì ïðèíöèïó åêîíîìíîãî âè-

òðà÷àííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â òà ìàêñèìàëüíî¿

åôåêòèâíîñò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.

Ïðîñèìî âðàõóâàòè âèìîãè Çàêîíó Óêðà¿íè

â³ä 07 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 5368 «Ïðî âíåñåí-

íÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» òà ïî-

ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïîðÿäêó âåäåííÿ Ðåºñòðó íåïðèáóòêî-

âèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, âêëþ÷åííÿ íåïðè-

áóòêîâèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é

äî Ðåºñòðó òà âèêëþ÷åííÿ ç Ðåºñòðó». Ô³íàí-

ñóâàòèñÿ áóäóòü ìîëîä³æí³ òà äèòÿ÷³ ãðîìàäñüê³

îðãàíè, ùî ìàþòü ñòàòóñ íåïðèáóòêîâîñò³ íà

åòàï³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì. Î.Î. Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì. Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì Êè¿â, âóë. Áî-
ãîìîëüöÿ,4)

1) Àäðåñà îá'ºêòà: ÷àñòèíà ê³ìíàòè ¹10(20,3 êâ.ì) òà ÷àñòèíó õîëó ( 7,9 êâ.ì) íà 1-îìó ïîâåðñ³ ëà-
áîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà «Ã») Ïëîùà îðåíäè: 28,2 êâ.ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ïî ðåìîíòó òà çàïðàâö³ êîï³þâàëüíî¿ òà
êîìï'þòåðíî¿ òåõí³êè (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà).; 

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.12.2016ð - 252 025,00ãðí; Ìîæëèâèé òåð-
ì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â

2 ) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 136 íà 1-îìóïîâåðñ³ àäì³íêîðïóñó (ë³òåðà «À»); Ïëîùà îðåíäè: 33,2 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòî-

âå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.12.2016ð.- 299 299,00ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî

îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí. ¹ 125.Äåòàëüíà ³íôîðìà-
ö³ÿ ïî òåë.: 256-2558, 256-2554. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå
îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à TOB «Êîíñàëòèíãîâà
êîìïàí³ÿ Àðêîí», ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìèðîâà, 10/10, êâ. 15, ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹757/45629/16-ö çà ïîçîâîì Ëóöàé Ãðèãîð³ÿ Ê³ìîâè÷à äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Àðêîí», Òåðèòîð³àëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ¹ 8046
Ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ â ì.Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíîþ äîâ³äêó-ðàõóíîê, ñêàñóâàííÿ
ðåºñòðàö³¿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, çîáîâ'ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿, ÿêå â³äêëàäåíî íà 03 êâ³òíÿ 2017 ðîêó

íà 12.00 ³ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42à, êàá. 14, ñóääÿ Îñòàï÷óê Ò.Â.

Ïðîïîíóºìî ïîäàòè âñ³ ðàí³øå íåïîäàí³ äîêàçè.

Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.

Ðîç'ÿñíþºìî, ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ ñóä
ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó Âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ
ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

-Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 36,00 êâ. ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áó-
ä³âë³ íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 5, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.12.2016 ñòàíîâèòü
729 200,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 6 143,51 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷-ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
(âóë. Âåðáèöüêîãî, 5). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñ-
ëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Ëåí³íñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà (ñóääÿ Ôåä÷åíêî Â.Ì.) 06 áåðåçíÿ 2017 ðîêó â
çàî÷íîìó ïîðÿäêó áóëî ðîçãëÿíóòî öèâ³ëüíó ñïðàâó ¹ 205/7717/16-ö çà ïîçîâîì Ãðàáèíñüêîãî Âàäèìà
Ìèêîëàéîâè÷à äî TOB «Êàï³òàë-2006» ïðî ïîíîâëåííÿ íà ðîáîò³ ³ ñòÿãíåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ÷àñ
âèìóøåíîãî ïðîãóëó.

Äàíèì çàî÷íèì ð³øåííÿì ïîçîâí³ âèìîãè áóëè çàäîâîëåí³ ïîâí³ñòþ.
Ç ïîâíèì òåêñòîì ð³øåííÿ â³äïîâ³äà÷ TOB «Êàï³òàë-2006» ìîæå îçíàéîìèòèñü, çâåðíóâøèñü

äî êàíöåëÿð³¿ Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà, çà àäðåñîþ: 49128, ì. Äí³ïðî,
âóë. Êîðîáîâà, 6, êàá. 213.

оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України
від 14.12.2016 № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298» передбачено з 01.01.2017 підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які
фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Підвищення посадових окла)
дів педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місце)
вих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року. Відповідно до п. 3 зазначеної постанови органи місцевого само)
врядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів
та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Враховуючи зазначене, з метою уникнення соціальної напруги серед педагогічних працівників навчальних закла)
дів комунальної власності територіальної громади міста Києва Департамент освіти і науки, молоді та спорту на по)
стійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально)економічного розвитку прийнято рішення при
коригуванні бюджету міста Києва по галузі «Освіта» про виділення додаткових коштів у сумі 175,2 млн грн для підви)
щення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місько)
го бюджету.

Крім того, всі установи та заклади освіти дотримуються норм законодавства в частині виплати заробітної плати, за)
безпечивши в січні 2017 року доплату працівникам до рівня мінімальної заробітної плати.

При розрахунку заробітної плати на 2017 рік Департаментом культури враховано підвищення рівня оплати праці
та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Також Департамент культури доручив ке)
рівникам підвідомчих бюджетних установ та закладів взяти під особистий контроль питання забезпечення підвищен)
ня мінімальної заробітної плати, звернувши особливу увагу на недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих
і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочій час.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями 23 установам соціального захисту населення, які підпорядко)
вані Департаменту соціальне політики, на 2017 рік затверджено видатки в сумі 235 096,3 тис. грн, що майже на 32%
більше ніж у 2016 році. Працівникам виплачуються всі встановлені згідно чинного законодавства надбавки, доплати,
в залежності від особистого внеску працівника в роботу установи, встановлюються надбавки за напруженість в ро)
боті у розмірі до 50 відсотків посадового окладу та проводиться преміювання.

Підпорядковані Департаменту соціальної політики установи забезпечені асигнуваннями на встановлення у 2017
році мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн в повному обсязі.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я за рахунок затверджених у бюджеті міста Києва на 2017 рік бю)
джетних призначень на оплату праці працівників галузі «Охорона здоров’я» (3,4 млрд грн), працівникам закладів охо)
рони здоров’я, в рамках діючого законодавства, виплачуються всі обов’язкові виплати заробітної плати, зокрема:
посадовий оклад, підвищення посадового окладу, доплата за роботу в нічний час, доплата за науковий ступінь, до)
плата за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, інші доплати, надбавка за тривалість безперервної робо)
ти, надбавка за почесні звання, надбавка за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, склад)
ність, напруженість у роботі, інші надбавки, надбавка за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам
державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

За інформацією Служби у справах дітей та сім’ї, заробітна плата працівникам Служби нараховується та виплачує)
ться з дотриманням вимог нормативних актів про оплату праці, в т. ч. Закону України «Про державну службу» та по)
станови Кабінету міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати працівників державних органів».

Підвідомчим Службі установам доведено до відома постанову Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037
«Про оплату праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та доручено вжити заходів
щодо забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 до 3200,00 грн, звернувши особливу ува)
гу на недопущення вирівнювання заробітної плати некваліфікованих та високопрофесійних працівників.

Новини Києва кожні 30 хвилинНовини Києва кожні 30 хвилин

www.radio.kiev.fm
facebook.com/radiokyiv
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ÑÂÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ² « ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ Ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà÷àííÿ ¹ 2 (äàë³ – ÑÒ-2), ùî ðîçòà-
øîâàíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, ïðîâ. Åëåêòðèê³â, 17.

ÑÒ-2 ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ ìåðåæàìè öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà.Äëÿ âèðîáíèöòâà òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ â ãîëîâíîìó êîðïóñ³ ðîçòàøîâàí³ íàñòóïí³ êîòëîàãðåãàòè: ÏÂÊ «Áîðçèã» 
ñò. ¹¹ 7, 8; ÂÊ «ÌÀÍÍ» ñò. ¹ 9; ÂÊ «ÒÏ-170» ñò. ¹ 10, â êîòåëüíîìó êîðïóñ³ – ÂÊ «ÏÒÂÌ-100»
ñò. ¹¹ 1, 2, 3, îñíîâíèì ïàëèâîì º ïðèðîäíèé ãàç, ðåçåðâíèì äëÿ êîòë³â ñò. ¹¹ 1,2,3 - ìà-
çóò. Ùîð³÷íèé îáñÿã âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 925 
òèñ. Ãêàë (îá'ºêò ïåðøî¿ ãðóïè).

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòåëüíèõ àãðåãàò³â â³äâîäÿòüñÿ â àòìîñôåðó ÷åðåç
ï'ÿòü äèìîâèõ òðóá. Âèñîòà äæåðåëà âèêèäó ¹ 1 â³ä êîòë³â ñò. ¹¹ 1, 2, 3, ñòàíîâèòü 120 ì, âè-
ñîòè äæåðåë âèêèä³â ¹ 2, 3, 4, 5 â³ä êîòë³â ñò. ¹¹ 7, 8, 9, 10 ñòàíîâëÿòü 53 ì.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ º àêóìóëÿ-
òîðí³ áàòàðå¿, çâàðþâàëüí³, ãàçîð³çàëüí³ òà ôàðáóâàëüí³ ðîáîòè, ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè, õ³-
ì³÷í³ øàôè, òðàíñôîðìàòîðè, òåõíîëîã³÷í³ ñâ³÷³ äëÿ ïðîäóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â, ðîçâàíòàæó-
âàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ â ºìíîñòÿõ ìàçóòíîãî ïàëèâà ³ ò.ï.

Íà òåðèòîð³¿ ÑÒ-2 íàë³÷óºòüñÿ 61 ñòàö³îíàðíå äæåðåëî âèêèä³â, ³ç íèõ: 9 íåîðãàí³çîâàíèõ
äæåðåë òà 15 äæåðåë çàëïîâèõ âèêèä³â. Îäíå îðãàí³çîâàíå ñòàö³îíàðíå äæåðåëî îáëàäíàíî
ïèëîãàçîî÷èñíîþ óñòàíîâêîþ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ïîâ³òðÿ ñòàíîâèòü 391,937 ò/ð³ê, îáñÿã
âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â – 251,154 òèñ. ò/ð³ê (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N2O), ìåòàí),
ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà ìàçóòó â êîòëîàãðåãàòàõ.

Âåëè÷èíè âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâè ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ-
÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë, ïîòî÷íèõ òåõíîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â â³ä âèùåïåðåðà-
õîâàíèõ êîòëîàãðåãàò³â òà ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè ³ â ñåëü-
áèùí³é çîí³.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 04070, ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2,
òåë.: (044) 226-20-26, 485-19-06.

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

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

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

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

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà,êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè,

çàïðîïîíî-
âàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 1
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè,
ãðí áåç

ÏÄÂ

1

Öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

ì.Êèºâà  
(01030,Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,

37-á ,2345186)

1 ïîâåðõ Âèáîðçüêà,
89 2,00 9

Òîðãîâåëüíèé
àâòîìàò,ùî
â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364
äí³ 193,91 387,82 51709,00

2

Öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

ì.Êèºâà  
(01030,Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,

37-á ,2345186)

1 ïîâåðõ ßìñüêà,43 2,00 9

Òîðãîâåëüíèé
àâòîìàò,ùî
â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364
äí³ 235,38 470,77 62769,00

3

Öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

ì.Êèºâà  
(01030,Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,

37-á,2345186)

1 ïîâåðõ
ßêóáà

Êîëàñà,
15-à ë³ò.À

2,00 9

Òîðãîâåëüíèé
àâòîìàò,ùî
â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364
äí³ 207,82 415,64 55418,00

4

Öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

ì.Êèºâà  
(01030,Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,

37-á,2345186)

1 ïîâåðõ Ìîñêîâñüêà,
40-â 2,00 9

Òîðãîâåëüíèé
àâòîìàò,ùî
â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364
äí³ 294,75 589,5 78600,00

5

Öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

ì.Êèºâà  
(01030,Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,

37-á,2345186)

1 ïîâåðõ Çîîëîã³÷íà,
3 2,00 9

Òîðãîâåëüíèé
àâòîìàò,ùî
â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364
äí³ 249,75 499,5 66600,00

6

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» 

(01001,ì.Êè¿â,
âóë.Âîëîäèìèðñüêà,
51-à,òåë.2342324

2 ïîâåðõ Ñîô³¿âñüêà,
¹ 10,ë³ò.Á 89,0 1 ãðí íà

ð³ê

ðîçì³ùåííÿ
ì³ñöåâî¿

îðãàí³çàö³¿
Òîâàðèñòâà

×åðâîíîãî Õðåñòà
Óêðà¿íè 

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364
äí³    

1 ãðí íà
ð³ê

1 ãðí íà
ð³ê 125918,93

7
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»  

(01001,ì.Êè¿â,ïë. ².Ôðàíêà,5,
òåë.207-60-75

í/áóäèíîê
Åëåêòðèê³â
ïðîâ., 9,

ë³ò. À
228,3 3 ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó

äîî÷èùåííÿ âîäè

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364
äí³    29,24 6676,50 2670600,0

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. ²íâåñòîð (Çàìîâíèê): Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ  «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.»
Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: 04073, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15-à
2. Ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè): ì. Êè¿â, âóë. Áåðêîâåöüêà, 6, òåðèòîð³ÿ
ÒÎÂ «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.»
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà): Âîäîçàá³ðíà  àðòåç³àíñüêà ñâåðäëîâèíà äëÿ äåöåíòðàë³çîâàíîãî
âîäîïîñòà÷àííÿ. Âîäîçàá³ðíà ñâåðäëîâèíà íå íàëåæèòü äî îá'ºêò³â, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ï³äâèùåíó
åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó, ó çâ'ÿçêó ç äåöåíòðàë³çîâàíèì õàðàêòåðîì   âîäîïîñòà÷àííÿ. ÒÎÂ «Ð³àë ²ñòåéò
Ô.Ê.À.Ó.» íå ÿâëÿºòüñÿ ïðîìèñëîâèì ï³äïðèºìñòâîì. Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é.
Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Âèäîáóòîê ï³äçåìíèõ âîä ïèòíî¿ ÿêîñò³ ç ñåíîìàí-êåëîâåéñüêîãî
âîäîíîñíîãî êîìïëåêñó ó ê³ëüêîñò³ 89 ì3/äîáó ïðîòÿãîì ãàðàíò³éíîãî òåðì³íó åêñïëóàòàö³¿ 25 ðîê³â.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Âèäîáóâàííÿ ï³äçåìíèõ âîä äëÿ
ïîêðàùåííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ â³äâ³äóâà÷³â òà â³äïî÷èâàþ÷èõ.
5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿: 
- çåìåëüíèõ: â³ëüíà òåðèòîð³ÿ àâòîïàðê³íãà â ìåæàõ ðîá³ò ïî áóä³âíèöòâó íàäçåìíîãî ãàðàæà â ñêëàä³
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêèÒÎÂ «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.» - 0,09 ãà; 
ïðè åêñïëóàòàö³¿ - 0,023 ãà
- ñèðîâèííèõ: íå ïîòð³áíî;
- åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): åëåêòðîåíåðã³ÿ ïðè áóä³âíèöòâ³ – ç ³ñíóþ÷èõ
åíåðãîìåðåæ 53 êÂò, ïðè åêñïëóàòàö³¿ - 7,5 êÂò ç ì³ñüêèõ ìåðåæ;
- âîäíèõ: ç ì³ñüêîãî âîäîïðîâîäó - 28  ì3 âîäè ïèòíî¿ ÿêîñò³ äëÿ áóä³âíèöòâà.
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ íå ïîòð³áíî;
- òðóäîâèõ: ïðè áóä³âíèöòâ³ - îð³ºíòîâíî 2,5 òèñ. ëþä/ãîä (çà äàíèìè îá'ºêòà àíàëîãó).
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ - ðåìîíòíà áðèãàäà ó ê³ëüêîñò³ 3 îñ³á (ïðè íåîáõ³äíîñò³).
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿):
- ïðè áóä³âíèöòâ³: àâòîìîá³ëüíå ñïîëó÷åííÿ; ï³ä'¿çí³ øëÿõè - çà ³ñíóþ÷îþ ñõåìîþ, ç³ ñòîðîíè âóë.
Áåðêîâåöüêà 
- ïðè åêñïëóàòàö³¿: â³äñóòíº.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ îáìåæåííÿ.
Îáìåæåííÿ äîñòóïó ñòîðîíí³õ îñ³á äî âîäîçàá³ðíî¿ ñïîðóäè. Ñïîðóäæåííÿ îãîðîæ³ çîíè ñàí³òàðíî¿
îõîðîíè ïåðøîãî ïîÿñó (ñóâîðîãî ðåæèìó) ðîçì³ðàìè 15õ15 ì. Ïðîâåäåííÿ öåìåíòàö³¿ çàòðóáíîãî
ïðîñòîðó ïðè áóð³íí³ ñâåðäëîâèíè.
8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: Íå ïîòðåáóº.
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:
- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå âïëèâàº;
- ïîâ³òðÿíå: ïðè áóä³âíèöòâ³ - íåçíà÷íèé âïëèâ. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ - â³äñóòí³;
- âîäíå: ïðè áóä³âíèöòâ³ - â³äñóòí³. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ - çíèæåííÿ ð³âíÿ âîäè ñåíîìàí-êåëîâåéñüêîãî
âîäîíîñíîãî êîìïëåêñó â ìåæàõ äîïóñòèìîãî ð³âíÿ  ï³äçåìíèõ âîä;
- ´ðóíò: âïëèâ íà ðîäþ÷èé øàð ´ðóíòó ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿  íå âïëèâàº ó çâ'ÿçêó ç éîãî
â³äñóòí³ñòþ (îñâîºíà, çààñôàëüòîâàíà òåðèòîð³ÿ  àâòîïàðê³íãà);
- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè: ïðè áóä³âíèöòâ³ - íå âïëèâàº (çààñôàëüòîâàíà òåðèòîð³ÿ
ä³ëÿíêè ðîá³ò), ïðè åêñïëóàòàö³¿ - íå âïëèâàº;
- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): ïðè áóä³âíèöòâ³ íå âïëèâàº. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ âïëèâàº
ïîçèòèâíî. Ïîêðàùåííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ â³äïî÷èâàþ÷èõ òà â³äâ³äóâà÷³â òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî
êîìïëåêñó;
- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ íå âïëèâàº.
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è
áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: Â³äïðàöüîâàíèé ãëèíèñòèé ðîç÷èí ó ê³ëüêîñò³  31 ì3 òà  ïîáóòîâå ñì³òòÿ  ó
ê³ëüêîñò³  1,5 ì3 âèâîçÿòüñÿ íà ïîë³ãîí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: Âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â³äïîâ³äíî äî ñêëàäó ðîáî÷îãî ïðîåêòó â ïîâíîìó îáñÿç³.
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà àäðåñîþ: 02088, ì. Êè¿â,
ïðîâ. Ãåîô³çèê³â, 10, Êè¿âñüêà ã³äðîãåîëîã³÷íà åêñïåäèö³ÿ ÄÏ «Óêðà¿íñüêà ãåîëîã³÷íà êîìïàí³ÿ» ç 9.00 äî
17.00, òåë. 564-84-68; ÐÄÀ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 97, ì. Êè¿â, òåë.: (044)
424-05-08, 424-65-18.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. ²íâåñòîð (Çàìîâíèê): Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ  «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.»
Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: 04073, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15-à                               
2. Ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè): ì. Êè¿â, âóë. Áåðêîâåöüêà, 6, òåðèòîð³ÿ
ÒÎÂ «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.»  
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà): Âîäîçàá³ðíà  àðòåç³àíñüêà ñâåðäëîâèíà ¹2292 äëÿ
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî òàìïîíàæó àðòåç³àíñüêî¿
âîäîçàá³ðíî¿ ñâåðäëîâèíè ¹2292 ãëèáèíîþ 140 ì, ùî ï³äïàäàº ï³ä ïëÿìó çàáóäîâè.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Óñóíåííÿ ìîæëèâîñò³ çàáðóäíåííÿ
âîäîíîñíèõ ãîðèçîíò³â ÷åðåç ñòîâáóð ñâåðäëîâèíè.
5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
- çåìåëüíèõ: íå ïîòð³áíî (³ñíóþ÷à ÇÑÎ ² ïîÿñó ðîçì³ðàìè 15õ15 ì); 
- ñèðîâèííèõ: íå ïîòð³áíî;
- åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): åëåêòðîåíåðã³ÿ ïðè áóä³âíèöòâ³ - ç ³ñíóþ÷èõ åíåðãîìåðåæ
8 êÂò, ï³ñëÿ òàìïîíàæó - íå ïîòð³áíî;
- âîäíèõ: âîäà - 17,0 ì3 ç ì³ñüêîãî âîäîïðîâîäó (ïðè áóä³âíèöòâ³); 
- òðóäîâèõ: ïðè áóä³âíèöòâ³ - îð³ºíòîâíî 300 ëþä/ãîä (çà äàíèìè îá'ºêòà àíàëîãó).
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿):
- ïðè áóä³âíèöòâ³: àâòîìîá³ëüíå ñïîëó÷åííÿ; ï³ä'¿çí³ øëÿõè - çà ³ñíóþ÷îþ ñõåìîþ, ç³ ñòîðîíè âóë.
Áåðêîâåöüêà 
- ïðè åêñïëóàòàö³¿: â³äñóòíº.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ îáìåæåííÿ.
Äåç³íôåêö³ÿ ñòîâáóðà ñâåðäëîâèíè, ùî òàìïîíóºòüñÿ. Ïðîâåäåííÿ öåìåíòàö³¿ ñòîâáóðà ñâåðäëîâèíè â³ä
çàáîþ äî ¿¿ ãèðëà. Âèêîðèñòàííÿ òàìïîíàæíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñàí³òàðíèõ íîðì.
8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: Íå ïîòðåáóº.
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:
- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå âïëèâàº;
- ïîâ³òðÿíå: ïðè áóä³âíèöòâ³ - íåçíà÷íèé âïëèâ. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ - â³äñóòí³;
- âîäíå: ïðè áóä³âíèöòâ³ - â³äñóòí³. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ - â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíîãî ð³âíåâîãî ñòàíó
âîäîíîñíèõ ãîðèçîíò³â; 
- ´ðóíò: âïëèâ íà ðîäþ÷èé øàð ´ðóíòó. Ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿  íå âïëèâàº ó çâ'ÿçêó ç éîãî
â³äñóòí³ñòþ (îñâîºíà ³ çààñôàëüòîâàíà òåðèòîð³ÿ àâòîïàðê³íãà);
- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè: ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿  íå âïëèâàº
(çààñôàëüòîâàíà òåðèòîð³ÿ àâòîïàðê³íãà); 
- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): Âïëèâàº ïîçèòèâíî. Óñóâàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çàáðóäíåííÿ
âîäîíîñíèõ ãîðèçîíò³â.
- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ íå âïëèâàº.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è
áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: Â³äïðàöüîâàíà òåõí³÷íà âîäà - 17 ì3, ïîáóòîâ³ â³äõîäè  0,5 ì3 âèâîçÿòüñÿ íà
ïîë³ãîí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: Âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â³äïîâ³äíî äî ñêëàäó ðîáî÷îãî ïðîåêòó â ïîâíîìó îáñÿç³.
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà àäðåñîþ: 02088, ì. Êè¿â,
ïðîâ. Ãåîô³çèê³â, 10, Êè¿âñüêà ã³äðîãåîëîã³÷íà åêñïåäèö³ÿ ÄÏ «Óêðà¿íñüêà ãåîëîã³÷íà êîìïàí³ÿ» ç 9.00 äî
17.00, òåë. 564-84-68; ÐÄÀ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 97, ì. Êè¿â, òåë.: (044)
424-05-08, 424-65-18.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó «Áóð³ííÿ 1-¿ âîäîçàá³ðíî¿ ñâåðäëîâèíè äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ îá'ºêòà: «Áóä³âíèöòâî íàäçåìíîãî ãàðàæà â³äêðèòîãî òèïó ç àâòîñòîÿíêîþ òèì÷à-

ñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ïî âóë. Áåðêîâåöüêà, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» äîçâîëèòü ï³äâè-
ùèòè ð³âåíü áëàãîóñòðîþ ï³äïðèºìñòâà, ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ï³äâèùåííþ êîìôîðòíîñò³ ïåðåáóâàííÿ â³äâ³äóâà÷³â òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó.

Áóä³âíèöòâî îá'ºêòà ïîâ'ÿçàíå ç íåçíà÷íèì âïëèâîì íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò, ïðè åêñïëóàòàö³¿ ñâåðäëîâèíè âïëèâ
â³äñóòí³é.

Âïëèâ íà âîäíå ñåðåäîâèùå – ïðè åêñïëóàòàö³¿ ñâåðäëîâèí ìîæëèâå íåçíà÷íå çíèæåííÿ ð³âí³â âîä â ìåæàõ äîïóñòèìîãî çíèæåííÿ ð³âíÿ ï³äçåìíèõ âîä âîäîíîñ-
íîãî ãîðèçîíòó, ÿêèé áóäå åêñïëóàòóâàòèñÿ.

Çàïðîåêòîâàíà âîäîçàá³ðíà ñâåðäëîâèíà ðîçì³ùåíà â çîí³ ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè ïëîùåþ 0,023 ãà.
Âèêîíàííÿ òåõí³÷íèõ ð³øåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì, âèñîêà ÿê³ñòü áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò òà ð³âåíü åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà çàáåçïå÷óþòü éîãî íàä³éí³ñòü.
Íà îñíîâ³ âèùåíàâåäåíîãî åêîëîã³÷íèé ðèçèê â³ä áóä³âíèöòâà ââàæàºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì.
Ïðî áóä³âíèöòâî âîäîçàá³ðíîãî âóçëà ãðîìàäñüê³ñòü ³íôîðìóºòüñÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Çîáîâ'ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü – ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè  îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã

åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà.
Çàìîâíèê, â îñîá³ óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà ÒÎÂ «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.», çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè íîðìè ³ ïðàâèëà  îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âè-

ìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ âîäîçàá³ðíèõ ñâåðäëîâèí.
Ïðîåêòóâàëüíèê, â îñîá³ íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêî¿ ÃÃÅ ÄÏ «Óêðà¿íñüêà ãåîëîã³÷íà êîìïàí³ÿ», çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âåñòè àâòîðñüêèé íàãëÿä çà âèêîíàííÿì áóä³âåëüíî-ìîí-

òàæíèõ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ñâåðäëîâèíè ³ ÿê³ñòþ âèêîíàííÿ ðîá³ò.
Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ º þðèäè÷íèì äîêóìåíòîì.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Ìåòà ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – îðãàí³çàö³ÿ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî òàìïîíàæó âîäîçàá³ðíî¿ ñâåðäëîâèíè ¹2292 ïî âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Ïåðåë³ê íàéâàæëèâ³øèõ âïëèâ³â íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà: ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ âîäîíîñíèõ ãîðèçîíò³â, êîëüìàòàö³ÿ âîäîíîñ-

íîãî øàðó, íååôåêòèâíèé ñêèä ïîâåðõíåâèõ âîä.
Ïåðåë³ê çàõîä³â, ùî çàáåçïå÷óþòü íîðìàòèâíèé ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà – ÿê³ñíå âèêîíàííÿ òàìïîíàæíèõ ðîá³ò, ùî äàº çìîãó ³çî-

ëþâàòè â³ä ïîâåðõíåâèõ çàáðóäíåíü, ã³äðî³çîëÿö³ÿ óñòÿ ñâåðäëîâèíè, ÷³òêå äîòðèìàííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü.
Ïåðåë³ê çàëèøêîâèõ âïëèâ³â – â³äñóòí³.
Çîáîâ'ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü – ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè  îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ òàìïîíàæó âîäîçàá³ðíî¿ ñâåðäëîâèíè.
Çàìîâíèê, â îñîá³ óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà ÒÎÂ «Ð³àë ²ñòåéò Ô.Ê.À.Ó.», çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè íîðìè ³ ïðàâèëà  îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ òàìïîíàæó âîäîçàá³ðíî¿ ñâåðäëîâèíè.
Ïðîåêòóâàëüíèê, â îñîá³ íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêî¿ ÃÃÅ ÄÏ «Óêðà¿íñüêà ãåîëîã³÷íà êîìïàí³ÿ», çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïîñò³éíî âåñòè àâòîðñüêèé íàãëÿä

çà âèêîíàííÿì áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïî òàìïîíàæó ñâåðäëîâèíè òà ÿê³ñòþ âñ³õ ðîá³ò.
Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ º þðèäè÷íèì äîêóìåíòîì.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³þ÷èõ òàðèô³â íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é 
â áóäèíêàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ TOB «ÆÅÊ 2617»

²íôîðìàö³þ ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü ó ï³ä'¿çäàõ
áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 02093, ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-â ïðîòÿãîì
14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

¹
ç/ï

Àäðåñà áóäèíêó Ðîçðàõîâàíèé òàðèô
(ãðí)

K-ê³ñòü êâ. â áóä. (øò.) Çàã.ïë. êâàðòèð Çàã.ïë.
íåæèòë.
ïðèì.

1 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-â 6,35 (1-ïîâ.– 4,49) 202 17085,80 589,94

2 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-ê 5,97 (1-ïîâ.– 4,93) 48 4576,0 1806,50

3 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-æ 5,95 (1-ïîâ.– 4,94) 78 6872,40 1303,90

4 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-ç 6,34 (1-ïîâ.– 4,84) 181 18279,20 1663,30

5 ì. Êè¿â âóë. Àê. Ô³ëàòîâà, 2/1 9,04 (1-ïîâ.– 6,63) 278 20943,2 2447,7

6 ì. Êè¿â âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 12 8,54 (1-ïîâ.– 6,21) 241 18436,9 2618,6

7 âóë. Áàðáþñà Àíð³, 51/1-à 9,02 (1-ïîâ.– 6,68) 276 21820,2 2902,9

8 âóë. Áàðáþñà Àíð³, 52/1 (áóä.àäðåñà) 8,49 (1-ïîâ.– 6,22) 244 19415,3 2928,8

9 ì. Âèøãîðîä âóë. Ñèìîíåíêà, 4 5,92 (1-ïîâ.– 4,66) 331 22246,46 1868,5

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà çà 
1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11) 

1 1 ïîâåðõ âóë. Ïîïóäðåíêà, 46/2 37,60

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüøå
ÿê 50 êâ. ì (15,4 êâ. ì)

Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü:
íå á³ëüøå ÿê 20 êâ. ì (20 êâ. ì)

íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 20 êâ. ì (2,2 êâ. ì)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

1 ãðí. íà
ð³ê

1%
4%

16,00
64,01

320,04
140,82



ÐÅÊËÀÌÀ
10 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹27 (4940)

15

Îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 

ì³ñòà Êèºâà  òà ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ -ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ  íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 93,9 êâ. ì 

íà âóë. Ãîðîäåöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 12/2/3, ë³ò. «À»
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ  93,9 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðîäåöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 12/2/3, ë³ò. «À».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-
äó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ - 1 967 768 (îäèí ì³ëüéîí äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò ø³ñ-
òäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü.
ÏÄÂ - 393 553,60 (òðèñòà äåâ'ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò òðè) ãðèâí³ 60 êîï³éîê.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ - 2 361 321,60 (äâà  ì³ëüéîíè òðèñòà ø³ñòäåñÿò îäíà òè-
ñÿ÷à òðèñòà äâàäöÿòü îäíà) ãðèâíÿ 60 êîï³éîê.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ  - 236 132,16 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü ø³ñòü
òèñÿ÷ ñòî òðèäöÿòü äâ³) ãðèâí³ 16 êîï³éîê.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíå-
ñåíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè, ÿê ïàì’ÿòêà ³ñòîð³¿, àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõîðîííèé ¹ 634-Êâ.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³-
àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:
3.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿ á³ðæ³
«Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó
îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
3.2. äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïîïå-
ðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.
5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 31 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ìí. 817, Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåð-
ñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà». Ïî÷àòîê î 10.00.
6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 172, ê. 817, Òîâàð-
íà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà», â ïîíåä³ëîê - ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà
ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ - ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çà-
ÿâ - òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.
7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê  
¹ 26004160029 â ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü», êîä áàíêó: 380805, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðè-
ìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà».
8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ - 236 132,16 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºê-
òà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004160029 â ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü», êîä áàíêó:
380805, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà».
9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á - ãðîøîâ³ êîøòè.
10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðîäåöüêîãî Àðõ³òåêòî-
ðà, 12/2/3, ë³ò. «À».
11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à, 172, ê. 817, Òîâàð-
íà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà», òåë.: (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

¹
ï/ï Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà

ì³ñÿöü, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà»

1. Ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,96 êâ.ì çà àäðåñîþ:
âóë.Áóëãàêîâà,7 ë³ò.Á 

18,96 êâ.ì.-ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; àáî ³íøå
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 2271,33 4542,66

ð/ð: 
26002014276301
Áàíê: ÏÀÒ «Àëüôà
Áàíê»  ÌÔÎ: 300346  
Êîä ªÄÐÏÎÓ:
39607507
Îòðèìóâà÷ êîøò³â:
ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó
Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ì.Êèºâà»

2. Ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,00 êâ.ì çà àäðåñîþ:
âóë.Ïîêîòèëà Â.,3Á ë³ò.Á 

15,00 êâ.ì.-ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; àáî ³íøå
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 1796,67 3593,34

3. Ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,00 êâ.ì çà àäðåñîþ:
âóë.Ñ³ì'¿ Ñîñí³íèõ,2/1 ë³ò.Á

15,00 êâ.ì.-ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ðîçì³ùåííÿ
ïðèéìàëüíîãî ïóíêòó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 1796,67 3593,34

4. Ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,30 êâ.ì çà àäðåñîþ:
âóë.Ñèìèðåíêà,12 ë³ò.Á

17,30 êâ.ì.-ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ); àáî ³íøå
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 1289,17 2578,34

5 Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,10 êâ.ì çà àäðåñîþ: 
âóë.Ñèìèðåíêà,22Ã 17,10 êâ.ì.–ðîçì³ùåííÿ äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 771,75 1543,50

6 Ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,90 êâ.ì çà àäðåñîþ:
âóë.×îðíîáèëüñüêà,4/56 ë³ò.Á

20,90 êâ.ì.–ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ðîçì³ùåííÿ
ïðèéìàëüíîãî ïóíêòó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 2488,67 4977,34

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³.
Óìîâè êîíêóðñó: 
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ äâîõ

ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
-îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
-ó÷àñíèê,ÿêèé çàïðîïîíóº á³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåð-

øèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó
ïðè îáîâ'ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó;

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãî-
ëîøåíü ïðè âèâ÷åíí³ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîí-
êóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàç-
íèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,
âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè; 

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó òè-
ïîâîìó äîãîâîð³ ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280;

- ïåðåìîæåöü êîíêóðñó çîáîâ'ÿçàíèé óêëàñòè ïðÿì³ äîãîâîðè
íà ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç íàäàâà÷àìè öèõ ïîñëóã.

Ïðèì³òêà: Ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ùî íå ñòàëè
ïåðåìîæöÿìè, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàò-
íèêà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³;
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à)  äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñî-

áàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðè-

äè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);

-âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;

á)  äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñî-
áàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîð-
ìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

-âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿  ïðî  äîõîäè  àáî
çâ³òó ñóá'ºêòà  ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà  - ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíè-
êà  ºäèíîãî  ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.
5.Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó,êð³ì ðîçì³ðóîðåíäíî¿

ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñóâ äåíü

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóá-

ë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 320.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî
³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñ-
òâà Óêðà¿íè,êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà íàñòóïíèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó êîíêóðñ³ – çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè  ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîí-
âåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àä-
ðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97,
êàá. 422, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-15, 450-07-16.

Ó çâ'ÿçêó ³ç ï³äâèùåííÿì òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ íà 360%, âàðòîñò³ ïîñëóã ç âèâåçåííÿ òâåð-
äèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà 68%, çðîñòàííÿì ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà âðàõîâóþ÷è
çì³íè äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð. ¹ 869, âíåñåí³  Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä
17.07.2015ð. ¹ 515, ÒÎÂ «Íîâîáóäîâà» çä³éñíåíî  ðîçðàõóíîê åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ òàðèô³â
íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà  ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ðîçãëÿä. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïî-
â³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011ð. ¹307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà
³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó ÒÎÂ «Íîâîáóäîâà»
03028, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10    ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ 

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ïðî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÎÐÅÍ-À»,

þðèäè÷íî¿ îñîáè çà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä: 36942319 (äàë³ - «Òîâàðèñòâî»)

Öèì Ë³ïàòîâ Äåíèñ Ãåííàä³éîâè÷, óïîâíîâàæåíèé ñêëèêàòè ïîçà÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè Òîâàðèñòâà çã³äíî
ç ï. 9.9 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, ñêëèêàº ïîçà÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà äëÿ ðîçãëÿäó ïîðÿäêó
äåííîãî, ùî íàâåäåíèé íèæ÷å.

Äàòà òà ÷àñ ïî÷àòêó çáîð³â: 10 êâ³òíÿ 2017 ðîêó, 10.30 ðàíêó çà Êè¿âñüêèì ÷àñîì.
Äàòà òà ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â: 10 êâ³òíÿ 2017 ðîêó, ç 10.00 äî 10.30 ðàíêó çà
Êè¿âñüêèì ÷àñîì.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çáîð³â ó÷àñíèê³â: â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: âóë. Êà÷àëîâà, áóä. 5-â, ì. Êè¿â, 03146,

Óêðà¿íà, 3 ïîâåðõ, êàá³íåò ¹36.
ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ:

1. Îáðàííÿ Ãîëîâè òà Ñåêðåòàðÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà.
2. Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî âèêëþ÷åííÿ Êîïºéê³íà Ïàâëà Â³êòîðîâè÷à ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà.
3.Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî âèïëàòó Êîïºéê³íó Ïàâëó Â³êòîðîâè÷ó âàðòîñò³ ÷àñòèíè ìàéíà Òîâàðèñòâà ïðîïîðö³éíî

éîãî ÷àñòö³ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³, à òàêîæ íàëåæíî¿ éîìó ÷àñòêè ïðèáóòêó Òîâàðèñòâà äî ìîìåíòó éîãî âèõîäó.
4. Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó Ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà ó çâ'ÿçêó ç âèêëþ÷åííÿì

ó÷àñíèêà òà ïåðåðîçïîä³ë ÷àñòîê ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ó Ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà ó ãðîøîâîìó òà
÷àñòêîâîìó åêâ³âàëåíò³.

5. Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà ó çâ'ÿçêó ç âèùåíàâåäåíèìè
çì³íàìè.

6. Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà ó çâ'ÿçêó ç âèùåíàâåäåíèìè
çì³íàìè.

Áóäü-ÿê³ ëèñòè (ïðîïîçèö³¿, â³äãóêè, çàóâàæåííÿ) ùîäî öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðîøó íàäñèëàòè íà àäðåñó:
01013, ì. Êè¿â, âóë, Áóä³íäóñòð³¿, 7-à.

Øèÿí Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà, Õîìÿêîâ ªâãåí³é Îëåãîâè÷, çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, 1-èé ïðîâ. ×åõîâà (Áîðòíè÷³), 10, âèêëèêàþòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³ Äàðíèöüêèì
ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó îá 15 ãîä.
00 õâ. ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Øèÿí Ë³ä³¿ Ëèâîí³âíè äî Øèÿí Ãàëèíè Âîëîäèìèð³âíè,
Õîìÿêîâà ªâãåí³ÿ Îëåãîâè÷à, Øèÿí Âàëåð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, Øèÿí Äåíèñà Âàëåð³éîâí÷à,
Êîõàí Ìàêñèìà Àíàòîë³éîâè÷à ïðî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê.â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ ç
óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

¹
ï/ï Àäðåñà

Òàðèô çà 1 êâ.ì.
â ì³ñÿöü, ãðí 
ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó
çà 1 êâ.ì.â ì³ñÿöü,
ãðí ç ÏÄÂ

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

1 áóëüâ.Âåðõ.Ðàäè,14-á 4,85 4,18

2 âóë.Ìèê.-Ñëîá³äñüêà ,6 4,76 3,92

3 âóë.Ìèê.-Ñëîá³äñüêà,6á 4,80 3,92

4 âóë.Ìèê.-Ñëîá³äñüêà ,6â 4,95 4,14

5 âóë.Ìèê.-Ñëîá³äñüêà ,4â 5,13 4,40

6 âóë.Ìèê.-Ñëîá³äñüêà ,4ã 4,95 4,43

7 âóë.Ìèê.-Ñëîá³äñüêà,4ä 5,14 4,42

Äàðíèöüêèé ðàéîí

1 âóë.Àõìàòîâî¿,35 4,61 3,96

2 âóë.Àõìàòîâî¿,35à 4,73 4,00

3 âóë.Àõìàòîâî¿,37 5,16 4,30

4 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,28   4,32 3,70

5 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,28à  5,31 4,53

6 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,28á  5,32 4,44

7 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,28â  5,32 4,24

8 âóë.Êí.Çàòîí,2 /30 4,45 3,64

9 âóë.Êíÿæèé Çàòîí,11 4,63 3,62

10 âóë.Äðàãîìàíîâà ,31á 4,50 3,93

11 âóë.Óðë³âñüêà,16/37 5,33 4,25

12 âóë.Àõìàòîâî¿,18 4,96 4,39

13 âóë.Àõìàòîâî¿,16ã 5,31 4,59

14 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,13á 4,98 4,30

15 ïðîñï.Áàæàíà,5-ã 5,24 4,68

16 ïðîñï.Áàæàíà,7-æ 5,24 4,64

17 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1ã 5,32 4,35

18 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1ê 5,32 4,34

19 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1á 5,18 4,49

20 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1ä 5,19 4,46

21 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1å 5,22 4,44

22 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1ë 5,21 4,49

23 âóë.Äðàãîìàíîâà ,1à 5,35 4,63

24 Õàðê³âñüêå øîñå,150/15 5,31 4,74

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí

1 âóë.Êîçàöüêà,97 5,39 4,36

2 âóë.Êîçàöüêà,114 5,24 4,52

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

3 ïðîñï.Íàóêè ,54á 4,94 4,21

4 ïðîñï. Íàóêè ,62à 5,08 3,68

5 âóë.Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà,8 5,03 4,15

6 âóë.Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà,10   5,22 4,01

7 ïðîâ.Ôåîäîñ³éñüêèé,12    5,33 4,38

8 ïðîâ.Ôåîäîñ³éñüêèé,14 5,27 4,32

9 ïðîâ.Ôåîäîñ³éñüêèé,14à 5,30 4,56

10 ïðîñï.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 130/57 4,97 4,12

11 ïðîñï.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,30à 5,33 4,29

12 ïðîñï.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,30á 5,33 4,26

13 ïðîñï.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,30â 5,33 4,44

14 âóë.Ñå÷åíîâà,7à 4,38 3,90

15 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,126ã 4,49 3,80

16 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,150 5,39 4,64

17 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,150à 5,39 4,76

18 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,150á 5,39 4,74

19 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,150â 5,39 4,71

20 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,150ã 5,39 4,70

21 ïðîñï.×åðâîíîçîðÿíèé,150ä 5,39 4,77

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí

1 âóë.Ìîñêîâñüêà,46/2 4,96 3,85

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí

1 âóë.Àìîñîâà,2 4,89 4,39

2 âóë.Ìàøèíîáóä³âíà,21 5,17 4,38

3 âóë.Ìàøèíîáóä³âíà,21à 5,17 4,38

4 âóë.Ò.ßáëîíñüêî¿,6 5,14 4,30

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí

1 ïðîñï.Ëåñÿ Êóðáàñà,5-â 5,11 4,25

2 ïðîñï.Ëåñÿ Êóðáàñà ,7-à 5,06 4,49

3 ïðîñï.Ïåðåìîãè,125 4,98 4,15

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí

1 âóë.Ñ.Ðóäàíñüêîãî,4-6 4,69 4,01

2 âóë.×îðíîâîëà,20 4,72 3,83
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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 53086

10 áåðåçíÿ 2017 ð.
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ÎÍÎÂËÅÍÈÉ äîêóìåíò ïåðåäáà-
÷àº âêëþ÷åííÿ íèçêè íîâèõ àñ-
ïåêò³â. Â³äòàê, ñåðåä ³íøîãî, ïðî-
ïîíóºòüñÿ îêðåìèì ðîçä³ëîì âðå-
ãóëþâàòè ïîíÿòòÿ «Ïóáë³÷íèé ïðîñ-
ò³ð», þðèäè÷íî âèçíà÷èòè òà çàêð³-
ïèòè éîãî â Ñòàòóò³ ÿê îäèí ç ³íñò-
ðóìåíò³â ðîçâèòêó òà ñòâîðåííÿ
ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ì³ñòà.

«Çàâäÿêè ³ìïëåìåíòàö³¿ ïîíÿò-
òÿ «Ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð» æîðñòêî
êîíòðîëþâàòèìåòüñÿ òà ðåãóëþ-
âàòèìåòüñÿ çáåðåæåííÿ áóä³âåëü-
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, àðõ³òåêòóðè, êóëü-

òóðè, ì³ñòîáóäóâàííÿ, áóäå çàáåç-
ïå÷åíî ïðàâî êîæíîãî íà áåçïå÷-
íå ³ êîìôîðòíå ì³ñòî», — çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ.

Òàêîæ Êîíöåïö³ºþ çàïðîïî-
íîâàíî âèïèñàòè ñèñòåìó ìóí³-
öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ. Íàðàç³
çàïðîïîíîâàíî ÷îòèðè âàð³àíòè,
ùî ïåðåäáà÷àþòü ê³ëüêàð³âíåâó
ñèñòåìó: ïî÷èíàþ÷è â³ä ÎÑÍ ó
ì³êðîðàéîíàõ ³ ðàéðàä äî Êè¿â-
ðàäè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè.

Êîíöåïö³ºþ ïðîïîíóºòüñÿ
îêðåìî âèïèñàòè ñèìâîë³êó òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè — ãåðá,
ïðàïîð, ã³ìí ³ç îïèñîì ³ äàòîþ
çàòâåðäæåííÿ, ìåæ³ òåðèòîð³¿
ãðîìàäè òà ¿¿ ãåîãðàô³÷íå ïîëî-
æåííÿ, íàÿâí³ñòü ôóíêö³îíàëüíèõ
çîí — òåðèòîð³àëüí³ ç³ ñïåö³àëü-
íèì ñòàòóñîì (³ñòîðèêî-çàïîâ³ä-
í³, ë³ñîïàðêîâ³, ïðîìèñëîâ³), çà-
áåçïå÷åí³ñòü ÿê³ñíîþ ïèòíîþ
âîäîþ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿì,
åôåêòèâíîþ ñèñòåìîþ ïðèáè-
ðàííÿ òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç âó-
ëèöü, ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
³ ï³ä’¿çä³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â, çàáåçïå÷åí³ñòü íàëåæ-
íèì òðàíñïîðòíèì ñïîëó÷åí-
íÿì — ÿê âíóòð³øí³ì, òàê ³ çîâ-
í³øí³ì, ðîçãàëóæåí³ñòü ³ ÿê³ñòü
äîð³ã, îñâ³òëåí³ñòü âóëèöü ³ ï³ä’¿ç-
ä³â áóäèíê³â ó òåìíó ïîðó äîáè,
åôåêòèâíó ñèñòåìó áåçïåêè ãðî-
ìàäÿí ³ çàõèñòó ¿õíüîãî ìàéíà
(áîðîòüáà ç³ çëî÷èíí³ñòþ, îõî-
ðîíà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïî-
ïåðåäæåííÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³ä-
ê³â ñòèõ³éíîãî ëèõà), â³ëüíèé äî-
ñòóï äî óñ³õ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â
³ óã³äü ó ìåæàõ ãðîìàäè — ë³ñ³â,
áåðåã³â ð³ê, îçåð, â³ëüíèé äîñòóï
òà âèêîðèñòàííÿ ïóáë³÷íîãî ïðîñ-
òîðó. Þðèäè÷íà ñèëà Ñòàòóòó —
íàéâèùà ó â³äíîøåíí³ äî âñ³õ
³íøèõ ìóí³öèïàëüíèõ àêò³â, çà
âèíÿòêîì òèõ, ùî çàòâåðäæóþòü-
ñÿ ãðîìàäîþ íà ì³ñöåâîìó ðå-
ôåðåíäóì³ �

ßêèì áóäå îíîâëåíèé 
Ñòàòóò ì³ñòà Êèºâà

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÇÀÄËß çáåðåæåííÿ âèä³â ðîñëèí,
çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà-
¿íè, Ì³íïðèðîäè ðîçïî÷àëî ùî-
ð³÷íó îïåðàö³þ «Ïåðâîöâ³ò», ìå-
òîþ ÿêî¿ º çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâ-
íîìó çáèðàííþ, ïðîäàæó òà âè-
âåçåííþ çà ìåæ³ äåðæàâè ð³äê³ñ-
íèõ âèä³â ðîñëèí. Òàêîæ Ì³íïðè-
ðîäè çâåðíóëîñÿ äî ÌÂÑ ç ïðî-
õàííÿì ñïðèÿòè òåðèòîð³àëüíèì
îðãàíàì Äåðæåêî³íñïåêö³¿, îðãà-
íàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà ì³ñöåâèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿
âëàäè ó ïðîâåäåíí³ îïåðàö³¿ «Ïåð-
âîöâ³ò-2017».

Âîäíî÷àñ Äåðæàâíà åêîëîã³÷-
íà ³íñïåêö³ÿ îòðèìàëà äîðó÷åí-
íÿ òåðì³íîâî îðãàí³çóâàòè ïðè-
ðîäîîõîðîííèé çàõ³ä òà íåãàéíî
âæèòè çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ
íåçàêîííî¿ òîðã³âë³ ðîñëèíàìè,
çàíåñåíèìè äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè (ï³äñí³æíèê ñêëàä÷àñ-
òèé, á³ëîöâ³ò âåñíÿíèé, öèêëà-
ìåí Êóçíºöîâà, øàôðàí Ãåéôå-
ë³â, øàôðàí êðèìñüêèé, øàôðàí
âåñíÿíèé). ¯õ çáóò âèõîäèòü äà-
ëåêî çà ìåæ³ àðåàëó ¿õ çðîñòàí-
íÿ. Ö³ îá’ºêòè ðîñëèííîãî ñâ³òó ó
çíà÷íèõ îáñÿãàõ âèâîçÿòüñÿ ó âå-
ëèê³ ì³ñòà Óêðà¿íè, Ñëîâà÷÷èíè,
Óãîðùèíè òà Ðîñ³¿. Ä³þ÷å çàêîíî-
äàâñòâî ïåðåäáà÷àº ñóâîðå ïîêà-
ðàííÿ çà çíèùåííÿ çãàäàíèõ âè-
ä³â ðîñëèí. Çîêðåìà, ïîðóøåííÿ
ïîðÿäêó ïðèäáàííÿ ÷è çáóòó êâ³-

ò³â òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ
øòðàôó â³ä òðèäöÿòè äî ñòà íå-
îïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äî-
õîä³â ãðîìàäÿí (â³ä 510 ãðí äî
1700 ãðí) ç êîíô³ñêàö³ºþ ðîñëèí.
Ò³ ñàì³ ä³¿, â÷èíåí³ â ìåæàõ òåðè-
òîð³é òà îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïî-
â³äíîãî ôîíäó, çàíåñåíèõ äî ×åð-

âîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè àáî ÿê³ îõî-
ðîíÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè — òÿã-
íóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðà-
ôó â³ä ñòà äî äâîõñîò ï’ÿòíàäöÿ-
òè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â
äîõîä³â ãðîìàäÿí (â³ä 1700 ãðí
äî 3655 ãðí) �

«Íåçàáóòíÿ Êâ³òêà» 
äîïîìîæå õâîðèì íà ðàê 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè êèÿíêàì
ÄÎ 10-Ð²××ß óêðà¿íî-àìåðèêàí-
ñüêîãî áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó «Íå-
çàáóòíÿ Êâ³òêà» 4 êâ³òíÿ â Íàö³î-
íàëüí³é Îïåð³ Óêðà¿íè â³äáóäåòü-
ñÿ êîíöåðò çà ó÷àñòþ: Âàñèëÿ Ïî-
ïàäþêà (Êàíàäà), Ïàâëà Òàáàêî-
âà, Áð³¿ Áëåññ³íã (ÑØÀ), Îêñàíè
Á³ëîç³ð, Îêñàíè Ìóõè, Àðêàä³ÿ
Âîéòþêà, ãóðòó ²ËËÊè, ²ãîðÿ Áðà-
íîâàíà (ÑØÀ).

Íàãàäàéìî, ùî çãàäàíèé ïðî-
åêò, ïðèñâÿ÷åíèé òâîð÷îñò³ àìå-
ðèêàíñüêî¿ ñï³âà÷êè óêðà¿íñüêî-
ãî ïîõîäæåííÿ Êâ³òêè Ö³ñèê, çà-
ïî÷àòêîâàíèé ïðîäþñåðîì óêðà-
¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ Àëåêñîì Ãóò-
ìàõåðîì ó ÑØÀ ó 2007 ðîö³ òà ðå-
àë³çóºòüñÿ çà ñïðèÿííÿ Óêðà¿íî-
Àìåðèêàíñüêî¿ Êîîðäèíàö³éíî¿
Ðàäè. Îñê³ëüêè óñ³ æ³íêè ñ³ì’¿ Ö³-
ñèê³â ïîìåðëè â³ä ñòðàøíîãî ä³à-
ãíîçó — ðàêó ãðóäåé (â 1994-ìó —
ìàòè ²âàííà, ó 1998-ìó — Êâ³òêà
Ö³ñèê, ó 2003-ìó — ñåñòðà, ï³àí³ñò-
êà Ìàð³ÿ), óñ³ êîíöåðòè ïðîâî-
äÿòüñÿ ÿê ñîö³àëüíî-áëàãîä³éí³
³ç ïðèâåðíåííÿì óâàãè ïîë³òè-
ê³â, á³çíåñìåí³â òà ³íèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â åë³òè äåðæàâè äî ïðîáëåì
õâîðîáè ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè â
Óêðà¿í³.

Òðàäèö³éíî êîæíà àêö³ÿ ïðî-
åêòó «Íåçàáóòíÿ Êâ³òêà» º íå
ò³ëüêè êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîþ,

îñâ³òíüîþ, à ïåðø çà âñå — áëà-
ãîä³éíîþ. ×àñòèíà êîøò³â ïåðå-
ðàõîâóºòüñÿ â îíêîöåíòðè — äëÿ
ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ðàêó
ìîëî÷íî¿ çàëîçè ñåðåä æ³íîê
Óêðà¿íè. Íàéâàãîì³øèì ðåçóëü-
òàòîì ç ÷àñó çàïî÷àòêóâàííÿ
ïðîåêòó ó 2007 ðîö³ ñòàëî ïðè-
äáàííÿ ïåðåñóâíîãî ìàìîãðàôà
äëÿ Â³ííè÷÷èíè, ÿêèé ìàº íà-
çâó ÊÂ²ÒÊÀ.

Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó 4 êâ³òíÿ (äåíü
íàðîäæåííÿ Êâ³òêè Ö³ñèê) áóäå
çä³éñíåíî îñíîâíó ì³ñ³þ 10-ð³÷-
íî¿ ³ñòîð³¿ ³ñíóâàííÿ ïðîåêòó —
ïåðåäà÷à ãðîøåé íà ïðèäáàííÿ
ïåðåñóâíîãî ìàìîãðàôà «ÊÂ²Ò-
ÊÀ» äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàí-
íÿ ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè ñåðåä
æ³íîê Êèºâà — 100 000 ãðí �

Ñòàðòóâàëà àêö³ÿ «Ïåðâîö³ò»

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ äî ïðîãíîçó Óêðã³ä-
ðîìåòöåíòðó, ïðè ïðîïóñêó âî-
äîï³ëëÿ ÷åðåç Êè¿âñüêå òà Êàí³â-
ñüêå âîäîñõîâèùà â³äñóòíÿ çà-
ãðîçà íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ
òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
ñïîðóä ³ ãîñïîäàðñüêèõ ñóá’ºê-
ò³â ì³ñòà.

«ßê ³ çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, òî-
òàëüíîãî ï³äòîïëåííÿ Êèºâà íå
áóäå. Ìîæëèâèé âèõ³ä âîäè íà
ïðèðóñëîâ³ òåðèòîð³¿ (ïëÿæ³) ó
ìåæàõ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿, à òà-
êîæ íà ïîíèæåí³ ä³ëÿíêè ñàäî-
âî-äà÷íî¿ çàáóäîâè â ïðèì³ñü-

ê³é çîí³. Àëå, ùå ðàç àêöåíòóþ,
ùî íàðàç³ íåìàº æîäíî¿ ïðè÷è-
íè ãîâîðèòè ïðî áóäü-ÿê³ íå-
øòàòí³ ñèòóàö³¿, âñå ï³ä êîíòðî-
ëåì», — ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê àïà-
ðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî.

Íàãàäàºìî, ùî êðèòè÷íèé ð³-
âåíü âîäè ó Äí³ïð³, ï³ñëÿ äîñÿã-
íåííÿ ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ âîäî-
ï³ëëÿ — 715 ñì. Íàðàç³ ð³âåíü âî-
äè — 452 ñì (íà 8 ñì íèæ÷å àíà-
ëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðî-
êó), ³ ç 1 áåðåçíÿ ïðîäîâæóº òåí-
äåíö³þ äî çíèæåííÿ �

Âîäîï³ëëÿ â ðàéîí³ ñòîëèö³ 
íå î÷³êóºòüñÿ
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