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íîâèíè

Ó ÑÂÎªÌÓ çâåðíåíí³ äî Óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó ç íàãîäè â³äçíà-
÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ ïîä³é Óêðà¿í-
ñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 — 1921 ðî-
ê³â ãëàâà äåðæàâè Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî ïîâ³äîìèâ: «Ñüîãîäí³ ìè
íå ñò³ëüêè ñâÿòêóºìî, ñê³ëüêè
àíàë³çóºìî ïîìèëêè íàøèõ äà-
ëåêèõ ïîïåðåäíèê³â. Àíàë³çóºìî
äëÿ òîãî, ùîá çàðàç óíèêíóòè
ïîä³áíîãî ñàìèì. Âèâ÷èòè, çà-
ñâî¿òè ³ íå ïîâòîðèòè — îò ùî
çàðàç ãîëîâíå. Ö³ëêîì ïîä³ëÿþ
äóìêó ²âàíà Ëèñÿêà-Ðóäíèöüêî-
ãî, ÿêèé ãîâîðèâ: «Áóëî áè ïî-
ìèëêîþ ãîâîðèòè ïðî ïîðàçêó
ðåâîëþö³¿. Âîíà íå äîñÿãëà ñâîº¿
îñòàòî÷íî¿ ìåòè, àëå âíóòð³ø-
íüî ïåðåðîäèëà ñóñï³ëüñòâî Óêðà-
¿íè...».

Ïåòðî Ïîðîøåíêî çàçíà÷èâ,
ùî ³ Öåíòðàëüíà Ðàäà, ³ Óêðà¿í-
ñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà, ³ Ãåòü-
ìàíàò, ³ Äèðåêòîð³ÿ ïðîòîðóâà-
ëè òîé øëÿõ, ÿêèì Óêðà¿íà íèí³
éäå ó ìàéáóòíº. «² çà öå ìè ìàº-
ìî áóòè âäÿ÷í³ âèçíà÷íèì ô³-
ãóðàì òîãî ÷àñó, òàêèì ÿê: Ìè-
õàéëî Ãðóøåâñüêèé, Âîëîäèìèð
Âèííè÷åíêî, Ïàâëî Ñêîðîïàä-

ñüêèé, Ñèìîí Ïåòëþðà, ªâãåí
Êîíîâàëåöü, Äìèòðî Äîíöîâ, ªâ-
ãåí Ïåòðóøåâè÷ òà ³íø³. ² âäÿ÷-
í³ ì³ëüéîíàì ñï³ââ³ò÷èçíèê³â,
ÿê³ óñâ³äîìèëè ñâî¿ íàö³îíàëü-
í³ òà ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà. ² íàé-
á³ëüøå — òèì, õòî çà íåçàëåæ-
í³ñòü áîðîëèñÿ ç³ çáðîºþ â ðó-
êàõ, õòî áóëè ñïðàâæí³ìè ñîëäà-
òàìè ðåâîëþö³¿, ñîëäàòàìè íå â
ïåðåíîñíîìó, à â ïðÿìîìó ñåí-
ñ³ ñëîâà,— çàÿâèâ Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè ³ äîäàâ.— Ñüîãîäí³, ÿê ³ ñòî
ðîê³â òîìó, Óêðà¿íà çàõèùàº ñâîþ
íåçàëåæí³ñòü â³ä ðîñ³éñüêîãî àã-
ðåñîðà. Ó ö³é â³éí³ ñë³ä ïàì’ÿòà-
òè äî ÷îãî ïðèâîäèòü ðîçáðàò ³
íå äîïóñòèòè òèõ òðàã³÷íèõ ïðî-
ðàõóíê³â, ÿê³ ïðèçâåëè äî ïîðàç-
êè Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-
1921 ðîê³â, à ãîëîâíèì ç íèõ áó-
ëè âíóòð³øí³ íåçãîäè â óìîâàõ
çîâí³øíüî¿ àãðåñ³¿».

Ó ï’ÿòíèöþ, 17 áåðåçíÿ, ç íà-
ãîäè â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ ïî-
÷àòêó Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿
1917 —1921 ðîê³â ó ñòîëèö³ â³ä-
áóëîñü ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî

ïàì’ÿòíèêà ïåðøîìó ïðåçèäåí-
òó Óêðà¿íè — Ìèõàéëó Ãðóøåâ-
ñüêîìó. Â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè
ó÷àñòü äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ
Ìàðèíà Õîíäà, ãîëîâà Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåã Ãàðÿãà, ó÷í³
øê³ë òà âóç³â, à òàêîæ ãðîìàä-
ñüê³ñòü ñòîëèö³.

«Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, ïåð-
øèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ãîëîâà
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ÿêà áóëà óò-
âîðåíà 100 ðîê³â òîìó, 4 áåðåç-
íÿ (çà ñòàðèì ñòèëåì) 1917 ðî-
êó. Ñàìå òîä³ ðîçïî÷àâñÿ íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ çà íåçà-
ëåæí³ñòü»,— çàçíà÷èâ Îëåã Ãà-
ðÿãà.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é
Ìàðèíè Õîíäè, «çã³äíî ç Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà íèí³øí³é ð³ê ïðîãî-
ëîøåíî Ðîêîì Óêðà¿íñüêî¿ ðåâî-
ëþö³¿ 1917-1921 ðîê³â. ² ñàìå ñüî-
ãîäí³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ìè â³ä-
çíà÷àºìî 100 ðîê³â ç ¿¿ ïî÷àòêó
òà ñòâîðåííÿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè»

Äî ñëîâà, ó Äåïàðòàìåíò³ ïî-
â³äîìèëè ïðî ïðîâåäåííÿ ó ì³ñ-
ò³ ç 20 ïî 24 áåðåçíÿ ºäèíîãî Äíÿ
³íôîðìóâàííÿ ç íàãîäè â³äçíà-
÷åííÿ çíàìåííî¿ äàòè. ßê ðîçïî-
â³ëè ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ïîä³ÿ â³äáóäåòü-
ñÿ íà âèêîíàííÿ Ïëàíó ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç
â³äçíà÷åííÿ ó Êèºâ³ 100-ð³÷÷ÿ
Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿.

Îêð³ì öüîãî, Óêðà¿íñüêèé ³í-
ñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ïëà-
íóº ïðîâåñòè â ÷åðâí³ Ì³æíàðîä-
íó íàóêîâó êîíôåðåíö³þ «Ðåâî-
ëþö³ÿ, äåðæàâí³ñòü, íàö³ÿ: Óêðà-
¿íà íà øëÿõó ñàìîñòâåðäæåííÿ»
òà ðîçïî÷àòè Âñåóêðà¿íñüêèé ïî-
øóêîâèé ïðîåêò «Ì³ñöÿ ïàì’ÿò³
Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-1921
ðð.». Ó ðàìêàõ çàõîäó â óñ³õ îá-
ëàñòÿõ êðà¿íè ñòâîðÿòü ðîáî÷³
ãðóïè ³ç êðàºçíàâö³â, ÿê³ ï³äãî-
òóþòü îí-ëàéí ãåî³íôîðìàö³éíó
ñèñòåìó, äå ðîçì³ñòÿòü äàí³ ïðî
âñòàíîâëåí³ ì³ñöÿ ïàì’ÿò³ Óêðà-
¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ �

Þâ³ëåé Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿
� Â íàø³é äåðæàâ³ ðîçïî÷àëèñÿ çàõîäè ç íàãîäè 100-ë³òòÿ â³ä ïî÷àòêó

Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917—1921 ðîê³â

Ó áåðåçí³ 2017 ðîêó
âèïîâíþºòüñÿ 100-ë³ò-
òÿ â³ä ïî÷àòêó Óêðà¿í-
ñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-
1921 ðîê³â — îäíîãî ³ç
íàéâàæëèâ³øèõ ³ íàé-
ñêëàäí³øèõ ïåð³îä³â â
³ñòîð³¿ íàøîãî íàðîäó ó
ÕÕ ñòîë³òò³. Öÿ äîáà áó-
ëà âåðøèíîþ íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó, â³äðîäæåííÿ íà-
ö³¿. Ç ìåòîþ âøàíóâàí-
íÿ òðàäèö³é áîðîòüáè
çà íåçàëåæí³ñòü ³ ñî-
áîðí³ñòü äåðæàâè òà
â³éñüêîâî¿ çâèòÿãè çà-
õèñíèê³â ð³äíî¿ çåìë³,
òâîðö³â íàö³îíàëüíî¿
äåðæàâíîñò³ Ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè áóëî ï³ä-
ïèñàíî Óêàç «Ïðî çàõî-
äè ç â³äçíà÷åííÿ
100-ð³÷÷ÿ ïîä³é Óêðà¿í-
ñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-
1921 ðîê³â», ÿêèì
2017-é ïðîãîëîøåíî
Ðîêîì Óêðà¿íñüêî¿ ðå-
âîëþö³¿.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 -1921 ðîê³â ðîçïî÷àëèñÿ 
ç ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó

Ì³ñòî î÷èùàþòü
â³ä ñòèõ³éíèõ 
ñì³òòºçâàëèù

²ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ â Êèºâ³ ðàéîííèìè

òà ì³ñüêèìè ³íñïåêòîðàìè âðó÷åíî ïî-

íàä 400 ïðèïèñ³â çà íåïðèáðàíå ñì³ò-

òÿ íà áàëàíñîâ³é òåðèòîð³¿ ³ íà óçá³÷÷³.

Îêð³ì òîãî, çà öåé ïåð³îä çóñèëëÿìè

êîìóíàëüíèê³â ë³êâ³äîâàíî 93 íåñàí-

êö³îíîâàíèõ ñì³òòºçâàëèùà.

ßê ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ òðàäèö³éíîãî

ùîòèæíåâîãî áðèô³íãó çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, çàðàç â àê-

òèâí³é ôàç³ î÷èùåííÿ ì³ñòà ï³ñëÿ çè-

ìè, òîìó êîæíå ï³äïðèºìñòâî, çîêðåìà

êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè, ìàþòü ïîäáàòè

ïðî íàëåæíèé áëàãîóñòð³é íà ï³äïîðÿä-

êîâàí³é òåðèòîð³¿.

«Çà äîòðèìàííÿì ïîðÿäêóòà ÷èñòîòè

â ñòîëèö³ ñë³äêóþòü 80 ³íñïåêòîð³â ³ç áëà-

ãîóñòðîþ.Ïðàêòèêà àäì³íïîêàðàíü,ÿêóìè

çàñòîñîâóâàëè ï³ä ÷àñ ñí³ãîïàä³â, áóäå

çàä³ÿíà ³ ï³ä ÷àñ âèâåçåííÿ ñì³òòÿ.Ò³ îð-

ãàí³çàö³¿,ÿê³ íå ïðèáðàëè,áóäóòü îøòðà-

ôîâàí³. Ñóìà ãðîøîâîãî ïîêàðàííÿ ìî-

æå ñÿãàòè 1700 ãðí. ²ç 1 äî 20 áåðåçíÿ

âðó÷åíî ïîíàä 400 ïðèïèñ³â çà íåïðè-

áðàíå ñì³òòÿ,çîêðåìà çà íåïîòð³á,çàëè-

øåíèé íà óçá³÷÷ÿõ»,— çàçíà÷èâ çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ íàãîëîñèâ,ùî ïðî-

òÿãîì âåñíè çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè ùî-

íàéìåíøå 130 òîëîê. Óïðîäîâæ ìèíó-

ëî¿ ñóáîòè ïîíàä 30 àêö³é óæå â³äáó-

ëèñÿ íà òåðèòîð³¿ ïàðê³â ³ ñêâåð³â Êèºâà.

Öüîãîð³÷ óêð³ïëÿòü
11 çñóâîíåáåçïå÷íèõ 
ä³ëÿíîê

Ó 2017ðîö³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî

69,7 ìëí ãðí íà ïðîâåäåííÿ ïðîòèçñóâ-

íèõ ðîá³ò. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî 11 íàé-

á³ëüø íåáåçïå÷íèõ îá’ºêò³â,äå ³ñíóº â³ðî-

ã³äí³ñòü ðóéíóâàííÿ ´ðóíò³â. Çà ñëîâàìè

çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀÏåòðà Ïàíòåëå-

ºâà, â ñòîëèö³ ïîíàä 100 çñóâîíåáåçïå÷-

íèõòåðèòîð³é.²ç íèõ,çà ðåçóëüòàòàìè ïðî-

âåäåíèõ îáñòåæåíü, âèçíà÷åíî 40 ä³ëÿ-

íîê,äå ïðîòèàâàð³éí³ ðîáîòè ñë³ä ðîçïî-

÷èíàòè â ïåðøó ÷åðãó.

«Öüîãî ðîêó ïëàíóºìî ïðîâåñòè ïðî-

òèçñóâí³ çàõîäè íà ñõèëàõ îçåðà Ãëèí-

êà, Áàòèºâî¿ ãîðè, Ñîâñüêî¿ áàëêè á³ëÿ

âóëèö³ Ïåòðà Ðàä÷åíêà òà ñõèë³ á³ëÿ áó-

ä³âë³ íà âóëèö³ Íèæíüîþðê³âñüê³é. Òà-

êîæ ïëàíóºòüñÿ óêð³ïèòè Äí³ïðîâñüêèé

ñõèë á³ëÿ ï³øîõ³äíîãî ìîñòó. Áóäóòü

âëàøòîâàí³ ï³äï³ðí³ ñò³íêè ì³æ áóäèíêà-

ìè íà âóëèöÿõ Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é,5/1-

Àòà Êîñòüîëüí³é,10.Òàêîæ ñåðåä ïåðøî-

÷åðãîâèõ îá’ºêò³â ñõèëè íà âóëèö³ Àäì³-

ðàëà Óøàêîâà,îçåðà á³ëÿ Ó÷áîâîãî ïðî-

âóëêó, 7, Ìèøîëîâñüêî¿ áàëêè íà âóëè-

ö³ Àêàäåì³êà Êàùåíêà, 154 òà çàâåð-

øåííÿ ïðîòèàâàð³éíèõ çàõîä³â á³ëÿ áó-

äèíêó íà ïðîñïåêò³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-

ñüêîãî,14»,—ïî³íôîðìóâàâ çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ÷àñòèíó ðîá³ò íà

îá’ºêòàõ ðîçïî÷àòî â 2016 ðîö³. Çîêðå-

ìà íà ïðîñïåêò³ Ëîáàíîâñüêîãî çáóäî-

âàíî ï³äï³ðíó ñò³íêó, à öüîãî ðîêó áóäå

âèêîíàíà äðóãà ÷åðãà ïåðåäáà÷åíèõ

çàõîä³â.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки житлово�будівельному 
кооперативу «Хімік�2» на вул. Космонавта Волкова, 22 

у Деснянському районі м. Києва для обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 1026/2030 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки житлово�будівельному кооперативу «Хімік�2» на вул. Космонавта Волкова, 22 у Деснян�
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1, 123 Земельного кодексу України,
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер�
шої 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
житлово�будівельному кооперативу «Хімік�2»
на вул. Космонавта Волкова, 22 у Деснянсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,69
га (земельна ділянка комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва) в постійне
користування для обслуговування багатоквар�
тирного житлового будинку згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�27206).

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¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЕВІТЕР» для обслуговування 
та ремонту (влаштування) 

об’єктів транспортної 
інфраструктури (заїзди та під’їзди 

до житлового будинку) 
на просп. Перемоги, 24 (літ. А), 26 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1112/2116 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕВІТЕР»
для обслуговування та ремонту (влаштуван�
ня) об’єктів транспортної інфраструктури (за�
їзди та під’їзди до житлового будинку) на просп.
Перемоги, 24 (літ. А), 26 у Шевченківському
районі м. Києва (категорія земель — землі про�
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення, заява ДЦ від
08.08.2016 № 01020�000218456�014, справа
Д�7417).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕВІТЕР», за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, в оренду на 15
років земельну ділянку площею 0,2900 га (ка�
дастровий номер 8000000000:88:137:0007, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку НВ�8000322402016) для обслу�
говування та ремонту (влаштування) об’єктів
транспортної інфраструктури (заїзди та під’їз�
ди до житлового будинку) на просп. Перемоги,
24 (літ. А), 26 у Шевченківському районі м. Ки�
єва із земель комунальної власності територі�
альної громади міста Києва).

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

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

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�

ним законодавством, для укладання договору
оренди земельної ділянки.

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

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
01.03.2016 № 2922/0/12/19�16, Головного управ�
ління Держгеокадастру у м. Києві від 03.06.2016
№ 442/41�16.

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної 
документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 
у 6�му мікрорайоні житлового 

масиву Осокорки у Дарницькому районі 
м. Києва публічному акціонерному 
товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» для будівництва 

комплексу житлових будинків 
з об’єктами соціально�побутового призначення

Рішення Київської міської ради № 1118/2122 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем�

леустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву публічного акціонерного товариства «Холдингова ком�
панія «Київміськбуд» від 21.11.2016 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділян�
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із земле�
устрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 4,5857 га (кадастровий номер
8000000000:99:290:0027) у 6�му мікрорайоні
житлового масиву Осокорки у Дарницькому
районі м. Києва публічному акціонерному това�
риству «Холдингова компанія «Київміськбуд»
для будівництва комплексу житлових будинків
з об’єктами соціально�побутового призначен�
ня на дві земельні ділянки площами 3,6314 га

та 0,9543 га (категорія земель — землі житло�
вої та громадської забудови, заява ДЦ № 01014�
000226630�014 від 21.11.2016, справа А�22475).

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 передачу громадянці 
Мосенко Наталії Григорівні 

земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування нежитлової 

будівлі громадського призначення 
та обслуговування транспортної, 

інженерної інфраструктури 
(без об’єктів дорожнього сервісу) 

на вул. Шолом�Алейхема 17�а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1114/2118 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, cтатті 31 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення громадянці Мосенко Наталії Григорів�
ні земельних ділянок для експлуатації та обслу�
говування нежитлової будівлі громадського при�
значення та обслуговування транспортної, ін�
женерної інфраструктури (без об’єктів дорож�
нього сервісу) на вул. Шолом�Алейхема, 17�а
у Деснянському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа Д�7604, заява ДД від 12.10.2016
№ 01014�000223388�014).

2. Передати громадянці Мосенко Наталії Гри�
горівні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, в оренду на 5 років земельні ділянки пло�
щею 0,0250 га (кадастровий номер
8000000000:62:030:0031, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000242892015) та площею 0,1223 га (ка�
дастровий номер 8000000000:62:030:0079, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000328612016) для екс�
плуатації та обслуговування нежитлової будів�
лі громадського призначення та обслуговуван�
ня транспортної, інженерної інфраструктури
(без об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Шолом�
Алейхема, 17�а у Деснянському районі м. Ки�
єва із земель комунальної власності територі�

альної громади міста Києва у зв’язку з перехо�
дом права власності на нерухоме майно (дого�
вори купівлі�продажу від 29.11.2010 № 2458 та
від 12.12.2015 № 1386).

3. Громадянці Мосенко Наталії Григорівні:
3.1. Виконувати обов’язки землекористува�

ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

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

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

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
15.03.2016 № 3563/0/12/19�16 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
09.06.2016 № 482/41�16.

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

3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.8. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки від 27.02.2007 № 62�6�00382 площею 0,0250
га (кадастровий номер 8000000000:62:030:0031),
укладений між Київською міською радою та фі�
зичною особою — підприємцем Туракуловою
Ольгою Миколаївною з моменту державної ре�

єстрації договору оренди земельних ділянок
громадянці Мосенко Наталії Григорівні (лист�
згода від 29.11.2010 № 2461).

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Лютневій, 58 
у Голосіївському районі м. Києва 

обслуговуючому кооперативу 
«Житлово�будівельний кооператив 

«Коник» для будівництва та обслуговування 
об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів 
дорожнього сервісу)

Рішення Київської міської ради № 1116/2120 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен�

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку�
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із земле�
устрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 1,1597 га (кадастровий номер
8000000000:90:034:0059) на вул. Лютневій, 58
у Голосіївському районі м. Києва обслуговуючо�
му кооперативу «Житлово�будівельний коопе�
ратив «Коник» для будівництва та обслугову�
вання об’єктів інженерної, транспортної інфра�
структури (крім об’єктів дорожнього сервісу)

на п’ять земельних ділянок площами 0,7061 га;
0,1722 га; 0,1614 га; 0,0825 га; 0,0375 га (спра�
ва А�23152).

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 звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України 

щодо внесення зміни до пункту 26 
переліку видів діяльності та об’єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку
Рішення Київської міської ради № 1061/2065 від 2 березня 2017 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра�
їни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про еколо�
гічну експертизу» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Направити звернення Київської міської ра�

ди до Кабінету Міністрів України згідно з додат�
ком до цього рішення.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Лютневій, 58 
у Голосіївському районі м. Києва 

обслуговуючому кооперативу 
«Житлово�будівельний кооператив 

«Коник» для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1117/2121 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен�
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку�
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із земле�
устрою щодо поділу земельної ділянки площею
1,3685 га (кадастровий номер
8000000000:90:034:0060) на вул. Лютневій, 58
у Голосіївському районі м. Києва обслуговуючо�
му кооперативу «Житлово�будівельний коопе�
ратив «Коник» для будівництва та обслугову�
вання житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд на п’ятнадцять земельних діля�
нок площами 0,1000 га; 0,1000 га; 0,1000 га;

0,1000 га; 0,0979 га, 0,0979 га, 0,0978 га, 0,0979
га, 0,0978 га, 0,0979 га, 0,0979 га, 0,0979 га,
0,0398 га, 0,1303 га, 0,0154 га (справа А�23153).

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
до рішення Київської міської ради

від 02.03.2017 № 1061/2065

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
до Кабінету Міністрів України щодо 

внесення зміни до пункту 26 переліку видів 
діяльності та об’єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку

Депутати Київської міської ради висловлю�
ють свою стурбованість щодо встановлення ба�
зових станцій систем стільникового зв’язку в
межах житлової зони.

15 квітня 2016 року за ініціативи мешканців
житлових будинків Оболонського району міста
Києва були проведені громадські слухання з пи�
тань порушення умов проживання мешканців
внаслідок встановлення оператором мобільно�
го зв’язку телекомунікаційного обладнання на
даху теплопункту біля будинку.

При встановленні телекомунікаційного об�
ладнання в безпосередній близькості від бу�
динків та дитячих майданчиків не враховує�
ться участь громадськості в процесі прийнят�

тя рішень з питань, що стосуються довкілля,
гарантування їм безпечних умов проживан�
ня. Громадяни не довіряють проведеним за�
мірам електромагнітного випромінювання,
що проводяться операторами мобільного
зв’язку та Державною санітарно�епідеміоло�
гічною службою. Крім того, телекомунікацій�
ні компанії не проводять державної експер�
тизи впливу електромагнітного випроміню�
вання базових станцій стільникового зв’язку
на здоров’я людини, аргументуючи це тим,
що базові станції стільникового зв’язку не
становлять підвищеної екологічної небезпе�
ки та відповідно проведення такої експерти�
зи не є обов’язковим.

Відповідно до Закону України «Про екологіч�
ну експертизу» від 09.02.1995 № 45/95�ВР:

«Здійснення державної екологічної експер�
тизи є обов’язковим для видів діяльності та об’�
єктів, що становлять підвищену екологічну не�
безпеку. Перелік видів діяльності та об’єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпе�
ку, встановлюється Кабінетом Міністрів Укра�
їни за поданням центрального органу виконав�
чої влади, що забезпечує формування держав�
ної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, і центрального орга�
ну виконавчої влади, що забезпечує формуван�
ня державної політики у сфері охорони здо�
ров’я».

Такий перелік затверджений постановою Ка�
бінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808.
Проте, постановою Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 № 1160 радіотехнічні об’єкти (циф�
рові радіорелейні станції, базові станції систем
стільникового зв’язку) були виключені з перелі�
ку об’єктів, що становлять підвищену екологіч�
ну небезпеку. Відповідно встановлення базо�
вих станцій систем стільникового зв’язку не по�
требує жодних екологічних експертиз зі сторо�
ни держави. До того ж, територіальна громада

повністю позбавлена впливу на процес вста�
новлення такого телекомунікаційного облад�
нання, що викликає обурення та соціальне на�
пруження у громадян, які вимагають від держа�
ви безпечних умов проживання.

Вважаємо, що обов’язкова державна еколо�
гічна експертиза має виконувати превентивну
функцію по захисту здоров’я громадян. Вклю�
чення цифрових радіорелейних станцій, базо�
вих станцій систем стільникового зв’язку до пе�
реліку видів діяльності та об’єктів, що стано�
влять підвищену екологічну небезпеку, надасть
громаді додаткових можливостей контролю за
процесом встановлення базових станцій сис�
тем стільникового зв’язку в межах житлової зо�
ни, забезпечить реалізацію конституційних прав
на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Враховуючи вище зазначене, звертаємося
щодо необхідності внесення зміни до пункту 26
переліку видів діяльності та об’єктів, що стано�
влять підвищену екологічну небезпеку, затвер�
дженого постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 28.08.2013 № 808.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Шота Руставелі, 12» 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1066/2070 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра�
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 17.11.2016 за № 08/КО�13632, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюван�
ню створення органу самоорганізації населення від 14.11.2016 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганіза�
ції населення та визначити його назву — «Бу�
динковий комітет «Вулиця Шота Руставелі, 12».

2. Визначити, що орган самоорганізації на�
селення «Будинковий комітет «Вулиця Шота
Руставелі, 12» діє в межах території будинку
№ 12 на вулиці Шота Руставелі у Печерському
районі м. Києва.

3. Основними напрямками діяльності органу
самоорганізації населення «Будинковий комі�
тет «Вулиця Шота Руставелі, 12» у Печерсько�
му районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у ви�
рішенні питань місцевого значення в межах Кон�
ституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, по�
бутових та інших потреб жителів шляхом спри�
яння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економіч�
ного та культурного розвитку території діяль�

ності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Вулиця Шота Руставелі,
12» в межах території його діяльності такі влас�
ні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київ�
ської міської ради інтереси жителів у Київській
міській раді, місцевих органах виконавчої вла�
ди.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та за�
конів України, реалізації актів Президента Укра�
їни та органів виконавчої влади, рішень Київ�
ської міської ради розпоряджень її виконавчо�
го органу та Київського міського голови.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропо�
зиції до проектів програми соціально�економіч�
ного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах
участь населення у заходах щодо охорони нав�



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹31 (4944)

4

колишнього природного середовища, прове�
денні робіт з благоустрою, озеленення та утри�
мання в належному стані прибудинкової тери�
торії, обладнанні дитячих і спортивних майдан�
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інте�
ресами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах
участь населення у заходах щодо ремонту при�
міщень загального користування із дотриман�
ням встановленого законодавством порядку
проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надан�
ня громадянам, які мешкають у житловому бу�
динку на території діяльності органу самоорга�
нізації населення, житлово�комунальних послуг
та за якістю проведених у житловому будинку
ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закла�
дам, закладам та організаціям культури, фізич�
ної культури і спорту у проведенні культурно�
освітньої, спортивно�оздоровчої та виховної
роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе�
реженню культурної спадщини, традицій народ�
ної культури, охороні пам’яток історії та культу�
ри, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам
похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів,
партизанів та військовослужбовців, малозабез�
печеним та багатодітним сім’ям, а також самот�
нім громадянам, дітям�сиротам та дітям, по�
збавленим батьківського піклування, вносити
пропозиції з цих питань до Київської міської ра�
ди.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам
пожежного нагляду в здійсненні ними протипо�
жежних заходів, організовувати вивчення на�
селенням правил пожежної безпеки, брати участь
у здійсненні громадського контролю за додер�
жанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства
правоохоронним органам у забезпеченні охоро�
ни громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вес�
ти прийом громадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем
роботи чи навчання, які мешкають у межах те�

риторії діяльності органу самоорганізації насе�
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київської міської ра�
ди в організації зустрічей з виборцями, прийо�
му громадян і проведенні іншої роботи з меш�
канцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність
органу самоорганізації населення, організову�
вати обговорення проектів його рішень з найваж�
ливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення «Будин�
ковий комітет «Вулиця Шота Руставелі, 12» на�
буває власних повноважень після його легалі�
зації у виконавчому органі Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації) в
порядку, встановленому статтею 13 Закону Укра�
їни «Про органи самоорганізації населення».

6. Органу самоорганізації населення «Бу�
динковий комітет «Вулиця Шота Руставелі, 12»
в місячний термін після легалізації направити
до секретаріату Київської міської ради копії та�
ких реєстраційних документів: положення про
орган самоорганізації населення, підтверджен�
ня про внесення до єдиного реєстру у вико�
навчому органі Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації), списку
персонального складу членів органу самоор�
ганізації населення. У разі легалізації шляхом
державної реєстрації: свідоцтва про держав�
ну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний
код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю орга�
ну самоорганізації населення «Будинковий ко�
мітет «Вулиця Шота Руставелі, 12» у межах сво�
їх повноважень здійснюють Київська міська ра�
да та виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київської міської ради офіцій�
но оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди «Хрещатик».

9. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування 
Київського національного 

музею російського мистецтва
Рішення Київської міської ради № 1071/2075 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні», Закону України «Про культуру», Закону України «Про музеї та музейну справу» Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Київський національний
музей російського мистецтва (ЄДРПОУ 02224293)
у Національний музей «Київська картинна га�
лерея». Визначити скорочену назву музею —
Київська національна картинна галерея.

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

2.1. Внести зміни до Положення про Київ�
ський національний музей російського мистец�
тва у встановленому порядку.

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

3. Офіційно оприлюднити це рішення у газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної 

грошової оцінки 
земельної ділянки, 

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 1055/2059 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (кадастро�
вий номер 8000000000:78:041:0092) площею
0,0291 га для експлуатації та обслуговування
павільйону�магазину на вул. Героїв Дніпра, 29�
а в Оболонському районі м. Києва, що підлягає
продажу громадянці Гаврилюк Нелі Петрівні
(справа № Є�1354).

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 внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 07.07.2016 № 559/559 
«Про перейменування вулиць, 

проспектів та провулків у місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 1067/2071 від 2 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виправлення технічної
помилки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради
від 07.07.2016 № 559/559 «Про перейменуван�
ня вулиць, проспектів та провулків у місті Ки�
єві» такі зміни:

у преамбулі рішення слова «Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал�со�
ціалістичного (нацистського) тоталітарних ре�
жимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки» виключити.

2. Це рішення Київської міської ради офіцій�
но оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Дружба, 32» 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1065/2069 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра�
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 22.09.2016 за № 08/КО�11156, протокол зборів жителів за місцем проживання щодо ініціювання
створення органу самоорганізації населення від 19.05.2016 та список учасників зборів жителів за місцем про�
живання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганіза�
ції населення та визначити його назву — «Бу�
динковий комітет «Дружба, 32».

2. Визначити, що орган самоорганізації на�
селення «Будинковий комітет «Дружба, 32» діє
в межах території будинку № 32 на бульварі
Дружби Народів у Печерському районі м. Ки�
єва.

3. Основними напрямками діяльності органу
самоорганізації населення «Будинковий комі�
тет «Дружба, 32» у Печерському районі м. Ки�
єва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у ви�
рішенні питань місцевого значення в межах Кон�
ституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, по�
бутових та інших потреб жителів шляхом спри�
яння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економіч�
ного та культурного розвитку території діяль�
ності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Дружба, 32» в межах те�
риторії його діяльності такі власні повноважен�
ня:

4.1. Представляти разом з депутатами Київ�
ської міської ради інтереси жителів у Київській
міській раді, місцевих органах виконавчої вла�
ди.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та за�
конів України, реалізації актів Президента Укра�
їни та органів виконавчої влади, рішень Київ�
ської міської ради, розпоряджень її виконавчо�
го органу та Київського міського голови.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропо�
зиції до проектів програми соціально�економіч�
ного і культурного розвитку, бюджету міста Ки�
єва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах
участь населення у заходах щодо охорони нав�
колишнього природного середовища, прове�
денні робіт з благоустрою, озеленення та утри�
мання в належному стані прибудинкової тери�
торії, обладнанні дитячих і спортивних майдан�
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інте�
ресами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах
участь населення у заходах щодо ремонту при�
міщень загального користування із дотриман�
ням встановленого законодавством порядку
проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надан�
ня громадянам, які мешкають у житловому бу�

динку на території діяльності органу самоорга�
нізації населення, житлово�комунальних послуг
та за якістю проведених у житловому будинку
ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закла�
дам, закладам та організаціям культури, фізич�
ної культури і спорту у проведенні культурно�
освітньої, спортивно�оздоровчої та виховної
роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе�
реженню культурної спадщини, традицій народ�
ної культури, охороні пам’яток історії та культу�
ри, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам
похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів,
партизанів та військовослужбовців, малозабез�
печеним та багатодітним сім’ям, а також самот�
нім громадянам, дітям�сиротам та дітям, по�
збавленим батьківського піклування, вносити
пропозиції з цих питань до Київської міської ра�
ди.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам
пожежного нагляду в здійсненні ними протипо�
жежних заходів, організовувати вивчення на�
селенням правил пожежної безпеки, брати участь
у здійсненні громадського контролю за додер�
жанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства
правоохоронним органам у забезпеченні охоро�
ни громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вес�
ти прийом громадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем
роботи чи навчання, які мешкають у межах те�
риторії діяльності органу самоорганізації насе�
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київської міської ра�
ди в організації зустрічей з виборцями, прийо�
му громадян і проведенні іншої роботи з меш�
канцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність
органу самоорганізації населення, організову�
вати обговорення проектів його рішень з найваж�
ливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення «Будин�
ковий комітет «Дружба, 32» набуває власних
повноважень після його легалізації у виконавчо�
му органі Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) в порядку, встанов�
леному статтею 13 Закону України «Про орга�
ни самоорганізації населення».

6. Органу самоорганізації населення «Будин�
ковий комітет «Дружба, 32» в місячний термін
після легалізації направити до секретаріату Ки�
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ївської міської ради копії таких реєстраційних
документів: положення про орган самооргані�
зації населення, підтвердження про внесення
до єдиного реєстру у виконавчому органі Київ�
ської міської ради (Київській міській державній
адміністрації), списку персонального складу
членів органу самоорганізації населення. У ра�
зі легалізації шляхом державної реєстрації: сві�
доцтва про державну реєстрацію, довідки про
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю орга�
ну самоорганізації населення «Будинковий ко�
мітет «Дружба, 32» у межах своїх повноважень

здійснюють Київська міська рада та виконав�
чий орган Київської міської ради (Київська місь�
ка державна адміністрація).

8. Це рішення Київської міської ради офіцій�
но оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди «Хрещатик».

9. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Проспект Лісовий, 10» 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1064/2068 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра�
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 22.12.2016 за № 08/КО�15286, протокол зборів жителів за місцем проживання щодо ініціювання
створення органу самоорганізації населення від 20.11.2016 та список учасників зборів жителів за місцем про�
живання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганіза�
ції населення та визначити його назву — «Бу�
динковий комітет «Проспект Лісовий, 10».

2. Визначити, що орган самоорганізації на�
селення «Будинковий комітет «Проспект Лісо�
вий, 10» діє в межах території будинку № 10 на
проспекті Лісовому у Деснянському районі 
м. Києва.

3. Основними напрямками діяльності органу
самоорганізації населення «Будинковий комі�
тет «Проспект Лісовий, 10» у Деснянському
районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у ви�
рішенні питань місцевого значення в межах Кон�
ституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, по�
бутових та інших потреб жителів шляхом спри�
яння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економіч�
ного та культурного розвитку території діяль�
ності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Проспект Лісовий, 10» в
межах території його діяльності такі власні пов�
новаження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київ�
ської міської ради інтереси жителів у Київській
міській раді, місцевих органах виконавчої вла�
ди.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та за�
конів України, реалізації актів Президента Укра�
їни та органів виконавчої влади, рішень Київ�
ської міської ради, розпоряджень її виконавчо�
го органу та Київського міського голови.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропо�
зиції до проектів програми соціально�економіч�
ного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах
участь населення у заходах щодо охорони нав�
колишнього природного середовища, прове�
денні робіт з благоустрою, озеленення та утри�
мання в належному стані прибудинкової тери�
торії, обладнанні дитячих і спортивних майдан�
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інте�
ресами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах
участь населення у заходах щодо ремонту при�
міщень загального користування із дотриман�
ням встановленого законодавством порядку
проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надан�
ня громадянам, які мешкають у житловому бу�
динку на території діяльності органу самоорга�
нізації населення, житлово�комунальних послуг
та за якістю проведених у житловому будинку
ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закла�
дам, закладам та організаціям культури, фізич�
ної культури і спорту у проведенні культурно�
освітньої, спортивно�оздоровчої та виховної

роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе�
реженню культурної спадщини, традицій народ�
ної культури, охороні пам’яток історії та культу�
ри, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам по�
хилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів,
партизанів та військовослужбовців, малозабез�
печеним та багатодітним сім’ям, а також самот�
нім громадянам, дітям�сиротам та дітям, позбав�
леним батьківського піклування, вносити пропо�
зиції з цих питань до Київської міської ради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам
пожежного нагляду в здійсненні ними протипо�
жежних заходів, організовувати вивчення на�
селенням правил пожежної безпеки, брати участь
у здійсненні громадського контролю за додер�
жанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства
правоохоронним органам у забезпеченні охоро�
ни громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вес�
ти прийом громадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем
роботи чи навчання, які мешкають у межах те�
риторії діяльності органу самоорганізації насе�
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київської міської ра�
ди в організації зустрічей з виборцями, прийо�
му громадян і проведенні іншої роботи з меш�
канцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність
органу самоорганізації населення, організову�
вати обговорення проектів його рішень з найваж�
ливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення «Будин�
ковий комітет «Проспект Лісовий, 10» набуває
власних повноважень після його легалізації у
виконавчому органі Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації) в по�
рядку, встановленому статтею 13 Закону Укра�
їни «Про органи самоорганізації населення».

6. Органу самоорганізації населення «Будин�
ковий комітет «Проспект Лісовий, 10» в місяч�
ний термін після легалізації направити до сек�
ретаріату Київської міської ради копії таких ре�
єстраційних документів: положення про орган
самоорганізації населення, підтвердження про
внесення до єдиного реєстру у виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації), списку персонально�
го складу членів органу самоорганізації насе�
лення. У разі легалізації шляхом державної ре�
єстрації: свідоцтва про державну реєстрацію,
довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю орга�
ну самоорганізації населення «Будинковий ко�
мітет «Проспект Лісовий, 10» у межах своїх пов�
новажень здійснюють Київська міська рада та
виконавчий орган Київської міської ради (Київ�
ська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київської міської ради офіцій�
но оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди «Хрещатик».

9. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Савчук Світлані Вікторівні 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Павла Потоцького, 84�і 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 854/1858 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту, 3 розділу VII «При�

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки 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 Савчук Світлані Вікторівні для бу�
дівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Павла
Потоцького, 84�і у Солом’янському районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, справа П�9298).

2. Передати громадянці Савчук Світлані Вік�
торівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0449 га (кадастровий номер
8000000000:72:503:0138) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 84�і
у Солом’янському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянці Савчук Світлані Вікторівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Власенко Олені Михайлівні та Власенку Тарасу Валерійовичу 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Совській, 16 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 846/1850 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель�
ної 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)
громадянам Власенко Олені Михайлівні та Вла�
сенку Тарасу Валерійовичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Совській, 16 у Соло�
м’янському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�9387).

2. Передати громадянам Власенко Олені Ми�
хайлівні та Власенку Тарасу Валерійовичу у спіль�
ну часткову власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:72:499:0013) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Совській, 16 у Солом’янському районі 
м. Києва з розподілом часток у праві спільної
часткової власності на вищезазначену земель�
ну ділянку, а саме:

— частка громадянки Власенко Олени Ми�
хайлівни — 2/3 від 0,1000 га;

— частка громадянина Власенка Тараса Ва�
лерійовича — 1/3 від 0,1000 га.

3. Громадянам Власенко Олені Михайлівні та
Власенку Тарасу Валерійовичу:

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

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

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

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».
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4. Попередити власників земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Данильченко Ларисі Олександрівні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 1�ж 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 844/1848 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки 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 Данильченко Ларисі Олександрівні
для обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 1�ж
у Дарницькому районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа № П�9188).

2. Передати громадянці Данильченко Лари�
сі Олександрівні у приватну власність земель�
ну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий но�
мер 8000000000:90:027:0094) із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Івана
Франка, 1�ж у Дарницькому районі м. Києва.

3. Громадянці Данильченко Ларисі Олексан�
дрівні:

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

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

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Франк Людмилі Олександрівні, 

Сурковій Світлані Олександрівні 
та Суркову Олександру Анатолійовичу 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Петропавлівському, 15 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 851/1855 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116,118, 120, 121,186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При�

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки 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)
громадянам Франк Людмилі Олександрівні,
Сурковій Світлані Олександрівні та Суркову
Олександру Анатолійовичу для обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Петропавлівському, 15 у Поділь�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�9154).

2. Передати громадянам Франк Людмилі Олек�
сандрівні, Сурковій Світлані Олександрівні та
Суркову Олександру Анатолійовичу у спільну
часткову власність земельну ділянку площею
0,0482 га (кадастровий номер
8000000000:85:132:0046) із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва
для обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Петропавлівсько�
му, 15 у Подільському районі м. Києва з розподі�
лом часток у праві спільної часткової власності
на вищезазначену земельну ділянку, а саме:

— частка громадянки Франк Людмили Олек�
сандрівни —1/2 від 0,0482 га;

— частка громадянки Суркової Світлани Олек�
сандрівни —1/4 від 0,0482 га;

— частка громадянина Суркова Олександра
Анатолійовича — 1/4 від 0,0482 га.

3. Громадянам Франк Людмилі Олександрів�
ні, Сурковій Світлані Олександрівні та Суркову
Олександру Анатолійовичу:

3.1. Виконувати обов’язки власників 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. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

3.4. Питання пайової участі та укладання з
Департаментом економіки та інвестицій вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

4. Визнати такими, що втратили чинність:
— позицію 126 додатка до рішення Київської

міської ради від 27.04.2000 № 106�1/827 «Про
передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель»;

— пункт 5.10 рішення Київської міської ради
від 24.04.2003 № 400�1/560 «Про приватиза�
цію земельних ділянок для будівництва та об�
слуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд».

5. Попередити власників земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но 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 приватизацію земельної 
ділянки громадянці 

Кізімі Світлані Юріївні 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Лєрмонтова, 77�а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 849/1853 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки 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 Кізімі Світлані Юріївні для обслуго�
вування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Лєрмонтова, 77�а у Дарниць�
кому районі м. Києва (категорія земель — зем�
лі житлової та громадської забудови, справа 
№ П�9221),

2. Передати громадянці Кізімі Світлані Юрі�
ївні у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:284:0203) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Киє�
ва для обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Лєрмонто�
ва, 77�а у Дарницькому районі м. Києва.

3. Громадянці Кізімі Світлані Юріївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання згоди 
на поділ земельної ділянки 

на вул. Січневій, 22 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1027/2031 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 17,79�1, 83, 93,122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про земле�

устрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце�
ве самоврядування в Україні», враховуючи листи громадян Розпутенка Івана Васильовича від 22.02.2016, Фед�
ченка Сергія Андрійовича від 15.02.2016 та доручення заступника міського голови — секретаря Київської місь�
кої ради від 05.07.2016 № 08/11428, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки
комунальної власності площею 1,8313 га (ка�
дастровий номер 8000000000:79:476:0017) на
вул. Січневій, 22 у Голосіївському районі м. Киє�
ва, яка перебуває у власності територіальної
громади міста Києва, згідно з витягом з Дер�
жавного реєстру речових прав на нерухоме май�
но про реєстрацію права власності від 30.12.2013
№ 15701085 (справа К�26979).

2. Надати громадянам Розпутенку Івану Васи�
льовичу та Федченку Сергію Андрійовичу до�
звіл виступити замовником технічної докумен�

тації із землеустрою щодо поділу земельної ді�
лянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення.

3. 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 приватизацію громадянці Мартиненко Любові 
Володимирівні земельної ділянки для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 1�а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 840/1844 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121,186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки 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 Мартиненко Любові Володимирів�
ні для обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Левадній, 1�а у
Дарницькому районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа № П�9401).

2. Передати громадянці Мартиненко Любові
Володимирівні у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:294:0019) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Киє�
ва для обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Левадній, 1�
а у Дарницькому районі м. Києва.

3. Громадянці Мартиненко Любові Володи�
мирівні:

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

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

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «ВТОРЕС» на вул. Академіка Булаховського, 5 

(літера А) у Святошинському районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації 

пункту прийому вторинної сировини
Рішення Київської міської ради № 1022/2026 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» на вул. Академіка Булаховського, 5 (літера
А) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання 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
публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС»
на вул. Академіка Булаховського, 5 (літера А) у
Святошинському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,01 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в оренду на 5 років для обслуговування та екс�
плуатації пункту прийому вторинної сировини
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�26591).

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Куріненко Алісі Вікторівні на вул. Свято�Георгіївській, 17 

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

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 937/1941 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 надання до�
зволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки громадянці Ку�
ріненко Алісі Вікторівні на вул. Свято�Георгіїв�
ській, 17 у Голосіївському районі М. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (К�23836)».

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 згоди на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки товариству з додатковою 
відповідальністю «Поліграфіст» 

на вул. Бульварно�Кудрявській, 33 у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд цілісного майнового комплексу
Рішення Київської міської ради № 1024/2028 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки товариству з додатковою відповідальністю «Поліграфіст» на вул. Бульварно�Куд�
рявській, 33 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79�1 Земельно�
го кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на розроблення технічної до�
кументації із землеустрою щодо поділу земель�
ної ділянки товариству з додатковою відпові�
дальністю «Поліграфіст» на вул. Бульварно�Куд�
рявській, 33 у Шевченківському районі м. Киє�
ва площею 0,6065 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва), яка перебуває в оренді закритого ак�
ціонерного товариства «Поліграфіст» на підста�
ві договору оренди земельної ділянки від
16.01.2007 № 91�6�00613, згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�27133).

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 

Грішиній Анастасії Ігорівні 
у пров. Радистів, 5�б у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 926/1930 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Грішиній Анастасії Ігорівні у пров. Радистів, 5�б 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 Грішиній Анастасії Ігорівні у 
пров. Радистів, 5�б 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�28313).

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 

Посоховій�Кіреєвій Юлії Миколаївні 
у пров. Радистів, 1�а у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 925/1929 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Посоховій�Кіреєвій Юлії Миколаївні у пров. Радистів, 1�а 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 Посоховій�Кіреєвій Юлії Миколаїв�
ні у пров. Радистів, 1�а 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 буднику, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28309).

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 

Швець Тамарі Василівні 
на вул. Совській, 25 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 935/1939 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Швець Тамарі Василівні на вул. Совській, 25 у Солом’янському 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 Швець Тамарі Василівні на вул. Сов�
ській, 25 у Солом’янському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,09 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�28136).

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 Чабан Юлії Олександрівні 
у пров. 2�му Сосновому, 34 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 934/1938 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Чабац Юлії Олександрівні у пров. 2�му Сосновому, 34 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 Чабан Юлії Олександрівні у пров. 2�му
Сосновому, 34 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�28370).

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 Лепесі Оксані Іванівні 
у пров. Радистів, 9�г у Деснянському 
районі міста Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 933/1937 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Лепесі Оксані Іванівні у пров. Радистів, 9�г у Деснянському районі міста 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 Лепесі Оксані Іванівні у пров. Ра�
дистів, 9�г у Деснянському районі міста 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�28318).

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 

Реуті Олені Іванівні 
у пров. Радистів, 11�а 

у Деснянському районі міста Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 931/1935 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Реуті Олені Іванівні у пров. Радистів, 11�а у Деснянському районі міста 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 Реуті Олені Іванівні у пров. Радис�
тів, 11�а у Деснянському районі міста 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�28319).

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 

Недоводієвій Вікторії Петрівні у пров. Радистів, 12�а 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 928/1932 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Недоводієвій Вікторії Петрівні у пров. Радистів, 12�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 Недоводієвій Вікторії Петрівні у 
пров. Радистів, 12�а 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�28311).

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 Яценко Наталії Володимирівні 

у пров. Радистів, 6�а у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 932/1936 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Яценко Наталії Володимирівні у пров. Радистів, 6�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 Яценко Наталії Володимирівні у 
пров. Радистів, 6�а 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�28306).

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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Київський міський голова В. Кличко Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 958/1962 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи листи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 4 грудня 2015 ро(
ку № 106(9630 та від 17 грудня 2015 року № 106(9902, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà äåìîíòàæ îñíîâ-

íèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ, ââåäåííÿì ¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà çàðàõóâàí-

íÿì äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àê-

ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâí³ çà-

ñîáè, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ,

ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-

ìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äå-

òàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñ-

íþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâè-

íè, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду єдиному претенденту на право оренди
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 953/1957 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 760(763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не(
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за
результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó

íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
розташованого на вул. Нижній Вал, 49, у державну власність

Рішення Київської міської ради № 959/1963 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, частини

п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’(
єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998
року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист Міністер(
ства оборони України від 30 листопада 2015 року № 220/12781, лист клінічної лікарні № 15 Подільського райо(
ну м. Києва від 23 березня 2016 року № 243, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷å-

íå ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíå íà

âóë. Íèæí³é Âàë, 49 òà çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ îïå-

ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ

¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ó äåðæàâ-

íó âëàñí³ñòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-

âèõ çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 958/1962

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

на демонтаж та списання шляхом ліквідації яких надається
№ Найменування основних засобів та їх

технічна характеристика
Дата
введення
в експлу�
атацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1 Водопровідна мережа на вул. Полковій,
діаметром 150,0 мм, протяжністю 112,0
м, сталь, інв. №011530

1958 3721,1 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

2 Водопровідна мережа на вул. Полковій,
діаметром 100,0 мм, протяжністю 225,0
м, сталь, інв. №012187

1958 5771,3 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

3 Водопровідна мережа на вул. Полковій,
діаметром 150,0 мм, протяжністю 57,0
м, чавун, інв. №011542

1961 3440,6 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

4 Водопровідна мережа на вул. Парковій,
діаметром 100,0 мм, протяжністю
161,0м, чавун, інв.№011472

1954 8144,1 . 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

5 Водопровідна мережа на вул. Парковій,
діаметром 100,0 мм, протяжністю 250,0
м, чавун, інв. №013654

1977 20548,58 4511,51 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

6 Водопровідна мережа на вул. Парковій,
діаметром 100,0 мм, протяжністю 306,0
м, сталь, інв. №011531

1955 7565,5 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

7 Водопровідна мережа у пров.
Піхотному, діаметром 40,0 мм,
протяжністю 370,0 м, сталь, інв.
№011146

1972 28734,0 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

8 Водопровідна мережа на вул. Зимовій,
діаметром 50,0 мм, протяжністю 178,0
м, сталь, інв. №011445

1956 2086,8 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

9 Водопровідна мережа на вул. Зимовій,
діаметром 40,0 мм, протяжністю 370,0
м, сталь, інв. №012262

1973 19326,0 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

10 Водопровідна мережа на вул.
Городищенській, діаметром 50,0 мм,
протяжністю 160,0 м, сталь, інв.
№012256

1973 9701,0 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

11 Водопровідна мережа у пров.
Красноводському, діаметром 40,0 мм,
протяжністю 230,0 м, сталь, інв.
№012271

1973 19843,0 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

12 Водопровідна мережа на вул.
Красноводській, діаметром 50,0 мм,
протяжністю 60,0 м, сталь, інв.
№013659

1956 926,4 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

13 Водопровідна мережа на вул.
Вітчизняній, діаметром 50,0 мм,
протяжністю 320,0 м, сталь, інв.
№012251

1973 22154,0 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

14 Водопровідна мережа у пров.
Парковому, діаметром 50,0 мм,
протяжністю 100,0 м, сталь, інв.
№012162

1973 6183,55 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

15 Водопровідна мережа на вул.
Гомельській, діаметром 100,0 мм,
протяжністю 80,0 м, чавун, інв. №01483

1956 3969,84 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

16 Водопровідна мережа на вул.
Копайгородській, діаметром 40,0 мм,
протяжністю 80,0 м, сталь, інв.
№012269

1973 4163,65 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

17 Водопровідна мережа на вул.
Глухівській, діаметром 40,0 мм,
протяжністю 160,0 м, сталь, інв.
№012255

1973 12970,82 0,00 Акт на списання основних
засобів від 20.11.2015 №60

18 Водопровідна мережа у пров.
Бестужева (від вул. Осиповського до
вул. Красицького), діаметром 150,0 мм,
протяжністю 370,0 м, чавун, інв.
№01255

1965 43407,75 0,00 Акт на списання основних
засобів від 26.05.2015 №18

19 Водопровідна мережа у пров.
Лютневому, діаметром 50,0 мм,
протяжністю 348,7 м, сталь, інв.
№012272

1973 39914,0 0,00 Акт на списання основних
засобів від 08.06.2015
№19

20 Водопровідна мережа у пров.
Лютневому, діаметром 50,0 мм,
протяжністю 325,0 м, сталь, інв.
№01658

1955 3809,8 0,00 Акт на списання основних
засобів від 08.06.2015
№19

Всього: 266381,82 4511,51

п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
орендної
плати у
%

Строк, на
який
укладається
договір
оренди,
графік
викорис�
тання

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Товариство з обмеженою
відповідальністю "Глобал
Інженерінг Компані"
(36845700) 

Форма власності � приватна 

Форма фінансування �
госпрозрахункова

Вул. Лаврська, 2 
(школа І � III ступенів 
№ 90 Печерського
району м. Києва) 

Печерський район 

Нежитловий будинок �
3�4�5 поверховий 

Площа� 8128,7 кв.м

Інше використання
нерухомого майна 
фізкультурно �
спортивна діяльність
(проведення тренувань з
волейболу) 

2 поверх 

Площа � 265,7 кв. м

15% 2 роки 
364 дні, 
2 години 
на тиждень

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 959/1963

Окреме індивідуально визначене майно комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, що розташоване на вул. Нижній Вал, 49,
закріплене на праві оперативного управління за клінічною лікарнею № 15

Подільського району м. Києва та передається у державну власність 
до сфери управління Міністерства оборони України

№
п/п

Найменування об'єкта Інвентарний
номер

Одиниці
виміру, кв.м

Вартість, грн

Первісна Залишкова

1. Ворота металеві 10331104 11,22 855,00 0,00

2. Огорожа території 10331109 112,94 4877,00 0,00

3. Автодоріжка і майданчик 10331110 130,88 6544,00 0,00

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 953/1957

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про видачу ліцензії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»

Розпорядження № 261 від 10 березня 2017 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно(

сті», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабіне(
ту Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÎÑÂ²ÒÈ «ÎÏÒ²ÌÀ»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39382856, ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ: 03126, ì. Êè¿â, áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå,

áóäèíîê 81, êâàðòèðà 32), ë³öåíç³þ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿

îñâ³òè) ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ

îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåä-

íüî¿ îñâ³òè çà ³íøèì îñâ³òí³ì ð³âíåì (ïî÷àòêî-

âà çàãàëüíà îñâ³òà) ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì

1500 îñ³á.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÎÑÂ²ÒÈ «ÎÏÒ²ÌÀ» íå ï³ç-

í³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³-

öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê

çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³-

ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè,

çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà

2016 ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про утворення робочої групи щодо забезпечення 
належних умов для проведення у місті Києві у 2017 році 

фестивалю MotoOpenFest
Розпорядження № 262 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консуль(
тативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації)», враховуючи лист громадської організації «Федерація мотоспорту м. Києва»
від 12 січня 2017 року № 57/17 та з метою забезпечення належних умов для проведення у місті Києві у 2017 ро(
ці фестивалю MotoOpenFest:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ùîäî çàáåçïå÷åí-

íÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

ó 2017 ðîö³ ôåñòèâàëþ MotoOpenFest òà çàòâåð-

äèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ðîáî÷³é ãðóï³, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíê-

òó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íà-

ëåæíèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ó 2017

ðîö³ ôåñòèâàëþ MotoOpenFest â òåðì³í äî 30

áåðåçíÿ 2017 ðîêó.

3. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³é-

íå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³-

ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè, óòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî

äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-

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

ñà Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про проведення 
конкурсу із залучення інвестора 

до будівництва об’єкта дорожнього сервісу на перетині 
просп. Героїв Сталінграда та просп. Степана Бандери 

у Оболонському районі м. Києва
Розпорядження № 257 від 10 березня 2017 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже(
нерно(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі(
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен(
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 20 жовтня 2016 року № 89/2016), з метою підвищення ефективності залучен(
ня інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

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

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì áóä³âíèö-

òâà òà çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòè-

ö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî

êîíêóðñó çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì

ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ

³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî»:

3.1. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³í-

ãðàäà òà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè.

3.2. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïå-

ðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3.3. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæ-

ëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì ³í-

âåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â,

ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåð-

äæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç

Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

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

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

Äåïàðòàìåíòîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Îáîëîíñüêîþ ðàéîí-

íîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,

êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà.

3.4. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñó çà îá’ºêòîì ³íâåñ-

òóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïî-

òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíî-

ìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Äåïàð-

òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ

êîíêóðñó.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

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

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

ëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-

ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà òà ïðîñï. Ñòå-

ïàíà Áàíäåðè ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Керівник апарату В. Бондаренко

«Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïî-

ãîäæåííÿ òà ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè òåõí³êî-

åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàí-

íÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðå-

áóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó

ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â íåæèò-

ëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-

òâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîâåñ-

òè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Склад робочої групи
щодо забезпечення належних умов для проведення у місті Києві у 2017 році

фестивалю MotoOpenFest

ÏË²Ñ Ã åííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

ÃÀÐÁÓÇ Ìàðèíà ªâãåí³âíà Ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ìîòîñïîðòó ì. Êèºâà (çà çãîäîþ)

ªÐÌÀÊÎÂ Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷ ðàäíèê ãîëîâè Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ðîçâèòêó íåîë³ìï³éñüêèõ (òåõí³÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ) âèä³â

ñïîðòó (çà çãîäîþ)

ÊÎÏÈËÎÂ Âàäèì Àíàòîë³éîâè÷ ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

ÏÎÏÎÂÀ Ä³àíà Îëåã³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

ÒÀÐÀÍÅÍÊÎ Àíòîí Ïàâëîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òóðèçìó Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ò²Ì×ÅÍÊÎ Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

ÒÐÎÔÈÌÎÂ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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ÕÎÍÄÀ Ìàðèíà Ïåòð³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ßÊÈÌ×ÓÊ Âàñèëü Ïëàòîíîâè÷ ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ôåäåðàö³¿ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó

Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
Розпорядження № 263 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря(
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван(
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» (лист від 02 грудня 2016 року № 267) та протокол загальних зборів
Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» від 25 листопада 2016 року, з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місце(
вого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ òà

êàíàë³çàö³éí³ ìåðåæ³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÓÄÆÈÒËÎÑÒÀÍÄÀÐÒ» çã³ä-

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

íèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðè-

òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëü-

íîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿

äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàé-

íîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 

01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ

«Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про прийняття та передачу зовнішніх водопровідних 
і каналізаційних мереж житлового будинку № 4(в 

на вулиці Професора Підвисоцького 
в Печерському районі

Розпорядження № 264 від 10 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 319, 327 Цивільного кодек(

су України, рішень Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят(
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер(
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затверджен(
ня Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфра(
структури міста Києва», враховуючи листи комунального підприємства з утримання та експлуатації житло(
вого фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 20 вересня 2016 року № 056/24(3711, від 08 лю(
того 2017 року № 24/60, з метою належної експлуатації зовнішніх інженерних мереж та надання якісних по(
слуг мешканцям житлового будинку № 4(в на вулиці Професора Підвисоцького в Печерському районі:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ òà

êàíàë³çàö³éí³ ìåðåæ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 4-â

íà âóëèö³ Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî â Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç äîäàòêîì 1 â ìåæàõ òà

íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â

óïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî

º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó

(â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòó-

âàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі 
товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», 

які безоплатно приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

№
Назва об'єкта 

та місце
розташування

Діаметр
труб,

мм

Довжина
мережі,

м

Кількість
колодязів,

шт.

Матеріал
труб

Середня
глибина,

м

Рік
побудови
(рекон�
струкції)

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Вулична
водопровідна

мережа на
Залізничному

шосе від В�1 на
вулиці

Драгомирова
до В�6 на

Військовому
проїзді

500
200

251,56 
9 � ВЧШГ

ВЧШГ � 2016 
2016

6481838,00
164514,00

6481838,00
164514,00

2.

Вулична
каналізаційна

мережа
(колектор) 
від К�1 на

Залізничному
шосе до К�23
(існуючий) на

вулиці
Чорногірській
(перекладан�

ня)

400 809,06 23 ВЧШГ 2,7 2016 15279025,0 15279025,0

№
Назва об'єкта та

місце
розташування

Діаметр
труб,

мм

Довжина
мережі,

м

Кількість
колодязів,

шт.

Матеріал
труб

Середня
глибина,

м

Рік
побудови
(рекон�
струкції)

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Водопровідна
мережа до

житлового будинку
№ 4�в на вулиці

Професора
Підвисоцького

2Д150 19,80
(9,9x2) ВЧШГ � 2016 305099,19 305099,19

2.

Внутрішньоквар�
тальна водопровід�

на мережа на
вулиці Професора

Підвисоцького 
від В1�1 до В1�6

200
110

227,18
4,42

ВЧШГ
ПE100SDR

�
�

2016
2016

2790163,01
157000,79

2790163,01
157000,79

3.

Внутрішньоквар�
тальна каналізацій�

на мережа до
житлового будинку

№ 4�в на вулиці
Професора

Підвисоцького

250 
200 
150

107,01 
91,31 

56,48

4 
14 
3

ВЧШГ
ВЧШГ
ВЧШГ

3,5 
2,7 
1,4

2016 
2016 
2016

1623056,10 
1353396,27 
590078,36

1623056,10 
1353396,27 
590078,36

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал труб Кількість
колодязів

Рік
побудови

Вартість
об'єктів

передачі
(ринкова

вартість), грн
(без ПДВ)

Зовнішня водопровідна мережа
(вводи) до житлового будинку на
вул. Івана Кудрі, 7

2Д 150 2x21,20=
42,40

ВЧШГ � 2015 56 491,00

Зовнішня каналізаційна мережа від
житлового будинку на вул. Івана
Кудрі, 7

160 12,10 ПЕ 100 SDR�17 1 2015 37 837,00

160 8,90 ПЕ 100 SDR�17 1 2015 19 740,00

Всього: � � � � � 114068,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ

ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââî-

äîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ òà êàíàë³çàö³é-

í³ ìåðåæ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 4-â íà âóëèö³

Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî â Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âè-

çíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ÂÀÒ

«ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ

âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâî-

ðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ

2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäî-

êàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-

í³ñòðàö³ºþ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» çàáåç-

ïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ òà

ïåðåäà÷ó çîâí³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ³ êàíàë³çà-

ö³éíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1,2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿  

Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.03.2017 ¹ 264

Зовнішні водопровідні і каналізаційні мережі 
житлового будинку № 4(в на вулиці Професора Підвисоцького 

в Печерському районі, які безоплатно приймаються 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

і передаються у володіння та користування ПАТ «АК «Київводоканал»

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.03.2017 ¹ 264

Зовнішні водопровідні і каналізаційні мережі 
житлового будинку № 4(в на вулиці Професора Підвисоцького 

в Печерському районі, які приймаються до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

і передаються у володіння та користування 
ПАТ «АК «Київводоканал»
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Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23 червня 2011 року № 1043 «Про міський конкурс(огляд 
суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування 

на присвоєння звання зразкового 
у м. Києві»

Розпорядження № 268 від 10 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто(

герой Київ», Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промис(
ловості та споживчого ринку на 2015(2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня
2015 року № 409/1274, у зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення ефективної діяльності місь(
кої конкурсної комісії з організації та проведення міського конкурсу(огляду суб’єктів господарювання сфе(
ри побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðî-

êó ¹ 1043 «Ïðî ì³ñüêèé êîíêóðñ-îãëÿä ñóá’ºê-

ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ñôåðè ïîáóòîâîãî îáñëóãî-

âóâàííÿ íà ïðèñâîºííÿ çâàííÿ çðàçêîâîãî ó 

ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 3 ñëîâà «çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî

äîäàºòüñÿ» çàì³íèòè ñëîâàìè «çàòâåðäèòè ¿¿

ïîñàäîâèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.»

1.2. Ïóíêò 4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. Ãîëîâ³ ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿:

çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ì³ñüêî¿ êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òà â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âíîñèòè

äî íüîãî çì³íè;

ùîð³÷íî äî 1 ëþòîãî ïîäàâàòè âèêîíàâ÷î-

ìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) íà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèñâîºííÿ ñóá’ºê-

òàì ãîñïîäàðþâàííÿ ñôåðè ïîáóòîâîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ çâàííÿ çðàçêîâîãî ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³.»

1.3. Ï³äïóíêò 7.1 ïóíêòó 7 âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«7.1. ùîð³÷íî äî 15 âåðåñíÿ ðîçðîáëÿòè òà

çàòâåðäæóâàòè ïëàí çàõîä³â ç ïðîâåäåííÿ ðàéîí-

íèõ òà ì³ñüêîãî êîíêóðñ³â-îãëÿä³â».

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó ì³ñüêî¿ êîíêóðñ-

íî¿ êîì³ñ³¿ ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ì³ñüêîãî

êîíêóðñó-îãëÿäó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ñôå-

ðè ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà ïðèñâîºííÿ

çâàííÿ çðàçêîâîãî ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 1043 (â ðåäàêö³¿

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1377),

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про затвердження переможця інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проекту 

«Облаштування підземного переходу між вулицями 
Костьольною, Михайлівською, Софіївською 

та Майданом Незалежності в Шевченківському районі»
Розпорядження № 269 від 10 березня 2017 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже(
нерно(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації) від 15 вересня 2016 року № 849 «Про проведення інвестиційного конкурсу із за(
лучення інвестора до реалізації проекту «Облаштування підземного переходу між вулицями Костьольною,
Михайлівською, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському районі»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç çàëó-

÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàø-

òóâàííÿ ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ì³æ âóëèöÿìè Êîñ-

òüîëüíîþ, Ìèõàéë³âñüêîþ, Ñîô³¿âñüêîþ òà Ìàé-

äàíîì Íåçàëåæíîñò³ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³» (ïðîòîêîë ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³-

ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áó-

ä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºê-

ò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íå-

çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 ãðóä-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 93/2016) òîâàðèñòâî ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÐ ÃËÎÁÓÑ» (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä-35234901).

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

óêëàñòè â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç

ïåðåìîæöåì êîíêóðñó òà çàìîâíèêîì ðåàë³-

çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó — êîìóíàëüíîþ

êîðïîðàö³ºþ «Êè¿âàâòîäîð».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-

íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про надання об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Чорновола, 25» 
у постійне користування земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку на вул. В’ячеслава Чорновола, 25 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 265 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 117, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне(
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Чорновола, 25» від 19 лютого 2016 року № 4, в межах функцій міс(
цевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó íàóêîâî-âèðîá-

íè÷îìó ï³äïðèºìñòâó «ÂÅÐÑ²ß» ïðàâî ïîñò³éíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ

0,4222 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:144:0013), íàäàíîþ â³äïîâ³ä-

íî äî ïóíêòó 17 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 11 ëèïíÿ 2002 ðîêó ¹ 119/119 «Ïðî íà-

äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-

ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ íà

âóë. Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 25 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çàðå-

ºñòðîâàíèì ó Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ 30 æîâò-

íÿ 2002 ðîêó çà ¹ 91-4-00066, â çâ’ÿçêó ç ïå-

ðåäà÷åþ æèòëîâîãî áóäèíêó íà áàëàíñ (â óïðàâ-

ë³ííÿ) îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-

òèðíîãî áóäèíêó «×îðíîâîëà, 25» òà â³äíåñòè

¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè.

2. Íàäàòè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-

òèðíîãî áóäèíêó «×îðíîâîëà, 25» çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,4222

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:144:0013)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàð-

òèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Â’ÿ÷åñëàâà

×îðíîâîëà, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìóðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê

çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì æèòëîâîãî áóäèíêó íà

áàëàíñ (â óïðàâë³ííÿ) (àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà-

÷³ æèòëîâî¿ ÷àñòèíè áóäèíêó â³ä 11 ëþòîãî 2011

ðîêó, êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-21749).

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, çà-

çíà÷åíó ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðå-

äàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïå-

ðåäà÷³.

4. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-

íîãî áóäèíêó «×îðíîâîëà, 25»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà

âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 внесення зміни до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 12 червня 2013 року № 930 «Про виконання
протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку

Академіка Філатова у Печерському районі»
Розпорядження № 270 від 10 березня 2017 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду(
вання в Україні», Кодексу цивільного захисту України, з метою виконання протизсувних робіт на схилі озе(
ра Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі:

Ó ï³äïóíêò³ 2.6 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 930 «Ïðî âèêîíàííÿ ïðîòèçñóâíèõ

ðîá³ò íà ñõèë³ îçåðà Ãëèíêà â ðàéîí³ ïðîâóëêó Àêàäåì³êà Ô³ëàòîâà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³» öèôðè

«2016» çàì³íèòè öèôðàìè «2018».

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 1043 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 10.03.2017 ¹ 268) 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міської конкурсної комісії з організації та проведення міського 

конкурсу(огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 
обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó Äåïàðòàìåíòó

ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïîáóòó óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³

òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

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

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðè-

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

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

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïîáóòó óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

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

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â æèòëî-

âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ñôåðè ïîñëóã (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про надання Головному сервісному центру МВС 
у постійне користування земельної ділянки 

на вул. Лук’янівській, 62 у Шевченківському районі 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративних будівель
Розпорядження № 271 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас(
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши звернення Головно(
го сервісного центру МВС від 22 листопада 2016 року № 31/10099 та враховуючи, що земельна ділянка заре(
єстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді(
лянку від 12 квітня 2016 року № НВ(8000286232016), право державної власності на яку зареєстровано в уста(
новленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27 жовтня 2016 ро(
ку № 17192568), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ äåðæ-

àâòî³íñïåêö³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,9007

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:101:0005)

íà âóë. Ëóê’ÿí³âñüê³é, 62 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäàíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó

23 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ãðóä-

íÿ 2001 ðîêó 178/1612 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åí-

íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ çåìëåþ», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ

ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³é-

íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 04 êâ³òíÿ 2002

ðîêó ²-ÊÂ ¹ 008241, çàðåºñòðîâàíèì ó Êíèç³

çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî

êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ 04 êâ³òíÿ 2002 ðîêó çà

¹ 91-4-00057, òà â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Ãîëîâíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòðó ÌÂÑ

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,9007 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:101:0005) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü íà

âóë. Ëóê’ÿí³âñüê³é, 62 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çå-

ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì â îïåðàòèâíå óïðàâ-

ë³ííÿ íåðóõîìîãî äåðæàâíîãî ìàéíà (íàêàçè

Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 16

áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 171 «Ïðî ïåðåäà÷ó íåðó-

õîìîãî ìàéíà íà áàëàíñ ÃÑÖ ÌÂÑ» òà â³ä 10

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 945 «Ïðî çàêð³ïëåííÿ

íåðóõîìîãî ìàéíà» (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

À-23011).

3. Ãîëîâíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòðó ÌÂÑ:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 запровадження пілотного проекту 
щодо спорудження майданчика заглибленого типу 

для розміщення контейнерів для збору твердих побутових 
відходів на прибудинковій території будинків № 22 та № 24 

на вул. Академіка Туполєва у Шевченківському районі
Розпорядження № 275 від 10 березня 2017 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
законів України «Про житлово(комунальні послуги», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяль(
ності», «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи пункт 7 протоколу доручень № 34, напрацьованих
під час спільної наради з членами Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва що(
до стану та можливості закупівлі дорожньої техніки виробництва ТОВ «Київський механічний завод «Магіс(
траль» для потреб міського господарства, 19 липня 2016 року, та з метою забезпечення належного санітарно(
технічного стану, естетики та екологічної безпеки території, покращення якості надання послуг з вивезення
побутових відходів:

1. Çàïðîâàäèòè ï³ëîòíèé ïðîåêò ùîäî ñïî-

ðóäæåííÿ ìàéäàí÷èêà çàãëèáëåíîãî òèïó äëÿ

ðîçì³ùåííÿ êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó òâåðäèõ ïî-

áóòîâèõ â³äõîä³â íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ áó-

äèíê³â ¹ 22 òà ¹ 24 íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëº-

âà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêî-

ìóíñåðâ³ñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç³ ñïîðóäæåííÿ ìàéäàí÷èêà çàãëèá-

ëåíîãî òèïó äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîíòåéíåð³â äëÿ

çáîðó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà ïðèáóäèí-

êîâ³é òåðèòîð³¿ áóäèíê³â ¹ 22 òà ¹ 24 

íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 

ðàéîí³.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ»:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051, òà Ïîðÿäêîì ïðîâå-

äåííÿ ðåìîíòó òà óòðèìàííÿ îá’ºêò³â áëàãîóñò-

ðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì

Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü æèòëî-

âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 23 âåðåñíÿ

2003 ðîêó ¹ 154, çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåð-

ñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 12 ëþòîãî 2004 ðîêó çà

¹ 189/8788.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

Про перезатвердження проекту 
«Реконструкція з прибудовою нежитлового приміщення 

під розміщення Центру соціальних служб 
на вул. Гната Юри, 14(б у Святошинському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 276 від 10 березня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ» та постано(
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про(
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ç ïðèáóäîâîþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ï³ä ðîçì³-

ùåííÿ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá íà âóë. Ãíàòà Þðè, 14-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»,

âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿

áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 14 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1800-16/ÖÁ, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷-

íèìè ïîêàçíèêàìè:

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê,

çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 553/1557.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ¹ 731 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ç ïðèáóäîâîþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ Öåíòðó ñîö³-

àëüíèõ ñëóæá íà âóë. Ãíàòà Þðè, 14-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва � реконструкція

Ступінь вогнестійкості будівлі � II

Площа ділянки га 0,7822

Площа забудови м2 1522,72

Поверховість поверх 1; 2

Загальна площа будівлі м2 3661,70

Корисна площа будівлі м2 2574,20

Будівельний об'єм будівлі м3 14179,50

Загальна площа ТП м2 63,0

Кількість створених робочих місць місце 208

Річна потреба:

води тис. м3 2,056

електричної енергії тис. кВт год 1343,30

теплової енергії Гкал 293,30

Тривалість реконструкції місяць 7,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
12.12.2016, у тому числі: тис. грн 76920,639

будівельні роботи тис. грн 34769,536

устаткування тис. грн 26225,966

інші витрати тис. грн 15925,137

Про проведення міжнародних змагань 
з гімнастики художньої 

Гран(Прі «Кубок Дерюгіної»
Розпорядження № 280 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про(
ведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурного(про(
світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення Федерації гімнастики України від 25 січня
2017 року № 7, з метою підтримки фізичної культури і спорту та популяризації олімпійського руху:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Ôåäåðàö³¿ ã³ìíàñòè-

êè Óêðà¿íè ùîäî ïðîâåäåííÿ ç 16 äî 19 áåðåç-

íÿ 2017 ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà áàç³ äåðæàâíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ «Àòëåò»

íà Ñïîðòèâí³é ïëîù³, 1 (äàë³ — ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò»)

ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç ã³ìíàñòèêè õóäîæíüî¿

Ãðàí-Ïð³ «Êóáîê Äåðþã³íî¿» (äàë³ — Çàõ³ä).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñå-

áå Ôåäåðàö³ÿ ã³ìíàñòèêè Óêðà¿íè.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿) ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïè-

òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ç 16 äî 19 áåðåçíÿ 2017 ðîêó çà-

áåçïå÷èòè:



ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ
21 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹31(4944)

14

4.1. Çàõîäè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó.

4.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó àâòî-

áóñ³â ç ó÷àñíèêàìè Çàõîäó.

4.3. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó äî òå-

ðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó

îðãàí³çàòîð³â Çàõîäó, àâòîòðàíñïîðòó ç îô³-

ö³éíèìè îñîáàìè, òðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâî-

çèòèìå îáëàäíàííÿ äëÿ òåëåáà÷åííÿ òà ³íøèõ

òåõí³÷íèõ ñëóæá (çà ïåðåïóñòêàìè).

4.4. Íåäîïóùåííÿ âèïàäê³â ñòèõ³éíîãî ïàð-

êóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà Ñïîðòèâ-

í³é ïëîù³.

4.5. Íåäîïóùåííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â òà ïîðóøåíü Ïðàâèë äîðîæíüîãî

ðóõó â ÷àñòèí³ çóïèíêè, ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó.

4.6. Ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà àâòîáóñ³â ç ó÷àñíè-

êàìè Çàõîäó íà Ñïîðòèâí³é ïëîù³, 1 (ñëóæáî-

âèé âõ³ä), âóë. Åñïëàíàäí³é, 20-34/2 òà íà òå-

ðèòîð³¿ ïåðåä öåíòðàëüíèìè êàñàìè ÄÏ «ÑÊ

«Àòëåò».

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-

ïå÷èòè:

5.1. Çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó

÷åðãóâàííÿ áðèãàä øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìå-

äè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

5.2. ×åðãóâàííÿ ñïîðòèâíîãî ë³êàðÿ ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

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

áåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³

ïðî ïðîâåäåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7. Ôåäåðàö³¿ ã³ìíàñòèêè Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç Ïå-

÷åðñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³-

òàðíèé ñòàí ïðèëåãëî¿ äî áóä³âë³ ÄÏ «ÑÊ «Àò-

ëåò» òåðèòîð³¿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³ä-

íî¿ ê³ëüêîñò³ êîíòåéíåð³â òà óðí äëÿ çáîðó ïî-

áóòîâèõ â³äõîä³â, ¿õ íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ

ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

8. 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 затвердження Положення 
про радників на громадських засадах 

у виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 277 від 10 березня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра(
їні»:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðàäíèê³â íà

ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 25 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ¹ 85 «Ïðî ðàäíèê³â ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.03.2017 ¹ 277

Положення
про радників на громадських засадах 

у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1. Öå Ïîëîæåííÿ âñòàíîâëþº ïðàâîâèé ñòàòóñ òà âèçíà÷àº ïîâíîâàæåííÿ, êîìïåòåíö³þ ³

óìîâè ä³ÿëüíîñò³ ðàäíèê³â íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèê àïàðàòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äà-

ë³ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè, çàñòóïíèêè ãîëîâè òà êåð³âíèê àïàðàòó) ìîæóòü ìàòè ïîçàøòàò-

íèõ ðàäíèê³â íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ (äàë³ — ðàäíèêè).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè, çàñòóïíèêè ãîëîâè, êåð³âíèê àïàðà-

òó ñàìîñò³éíî çä³éñíþþòü ïåðñîíàëüíèé ï³äá³ð êàíäèäàòóð íà ïîñàäè ðàäíèê³â.

Ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ðàäíèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çä³éñíþºòüñÿ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îñîáè ç ïîçèòèâíîþ ðåçîëþö³ºþ Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ðàäíèêà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè (â³äïîâ³äíîãî çàñòóïíèêà ãî-

ëîâè, êåð³âíèêà àïàðàòó) çä³éñíþºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ï³ä-

ñòàâ³ çàÿâè îñîáè òà ïîäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè.

Ó ðîçïîðÿäæåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðàäíèêà ìàº áóòè âèçíà÷å-

íà ñôåðà éîãî ïîâíîâàæåíü.

Ðàäíèêè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³ç ÷èñëà äîñâ³ä÷åíèõ îñ³á, ÿê³ ñâîºþ ïðîôåñ³éíîþ àáî ãðîìàä-

ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàñëóæèëè àâòîðèòåò òà ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ, äîñÿãëè ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â

ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ òà áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-

ëîâ³ (ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè, â³äïîâ³äíîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè, êåð³âíèêó àïàðàòó).

Ðàäíèêàìè ìîæóòü ïðèçíà÷àòèñÿ ó÷åí³, ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ ð³çíèõ ãàëóçåé òà ñôåð, ïðåäñòàâ-

íèêè ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè òà ³íîçåìö³.

3. Ïîâíîâàæåííÿ ðàäíèêà ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³:

äîñòðîêîâî, ó ðàç³ éîãî â³äìîâè â³ä âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â;

çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè, â³äïîâ³äíîãî çàñòóï-

íèêà ãîëîâè, êåð³âíèêà àïàðàòó);

ó ðàç³ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîâíîâàæåíü â³äïîâ³äíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè.

4. Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðèïèíåííÿ ïîâíîâà-

æåíü ðàäíèêà îïðèëþäíþþòüñÿ íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

5. Ðîáîòà íà ïîñàä³ ðàäíèêà çä³éñíþºòüñÿ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, íå º äåðæàâíîþ ñëóæ-

áîþ/ñëóæáîþ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íå çàðàõîâóºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ³ ñïåö³-

àëüíîãî ñòàæó ðîáîòè òà íå îïëà÷óºòüñÿ.

Ðàäíèêè ìîæóòü ìàòè ³íøå ì³ñöå ðîáîòè, ó òîìó ÷èñë³ íà ïîñò³éí³é, à òàêîæ îïëàòí³é îñíî-

â³ òîùî.

6. Îáë³ê îñ³á, ÿê³ çàéìàþòü ïîñàäè ðàäíèê³â, çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì

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

ö³¿), ùî âåäå ñïèñîê òàêèõ îñ³á, à òàêîæ ¿õ îñîáîâ³ ñïðàâè. Îñîáîâà ñïðàâà ïîâèííà ì³ñòèòè

çàÿâó ïðî çãîäó íà ðîáîòó ðàäíèêîì, îñîáîâèé ëèñòîê, ôîòî, êîï³þ ïàñïîðòà, êîï³þ äîêó-

ìåíò³â ïðî îñâ³òó ³ ðîçïèñêó ïðî îçíàéîìëåííÿ ç öèì Ïîëîæåííÿì.

7. Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðàäíèêó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèäàºòüñÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî çðàçêà. Ðàäíèêè çîáîâ’ÿçàí³ ñó-

âîðî äîòðèìóâàòèñÿ ïîðÿäêó çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïîñâ³ä÷åíü.

Ïðè óâ³ëüíåíí³ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ðàäíèêà éîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ââàæàºòüñÿ íåä³éñíèì

³ ï³äëÿãàº ïîâåðíåííþ äî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ÿêèé éîãî âèäàâ.

II. Ïîâíîâàæåííÿ, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè

8. Ðàäíèêè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóþòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿ-

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

òðàö³¿) òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, íàêàçàìè êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâè-

ìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

9. Ä³ÿëüí³ñòü ðàäíèê³â ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñò³, ãëàñíîñò³, â³äêðèòîñò³ òà ïðî-

çîðîñò³, ïðîôåñ³îíàë³çìó, ïð³îðèòåòíîñò³ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí.

10. Çàâäàííÿì ðàäíèê³â º ñïðèÿííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãî-

ëîâè, â³äïîâ³äíîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè, êåð³âíèêó àïàðàòó) ó çä³éñíåíí³ éîãî ïîâíîâàæåíü.

11. Â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ çàâäàíü, ðàäíèêè:

11.1. âíîñÿòü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äí³é ïîñàäîâ³é îñîá³ ùîäî âè-

çíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà øëÿõ³â ¿õ ðåàë³çàö³¿;

11.2. àíàë³çóþòü ïîë³òè÷í³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³, ïðàâîâ³ òà ³íø³ ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè, ùî â³ä-

áóâàþòüñÿ â ì³ñò³ òà çà éîãî ìåæàìè, ³ çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî àíàë³çó ãîòóþòü òà ïîäàþòü â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³¿ ùîäî ìîæëèâèõ ä³é òà ïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

11.3. áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ àáî åêñïåðòèç³ ïðîåêò³â îêðåìèõ ì³ñüêèõ ïðîãðàì òà äîêó-

ìåíò³â;

11.4 íàäàþòü àáî îïðàöüîâóþòü íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ ç óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè, â³äïîâ³äíîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè,

êåð³âíèêà àïàðàòó) ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ïðîôñï³ëêàìè òîùî;

11.5. íàäàþòü ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî øëÿõ³â âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü òà âðåãóëþâàííÿ êîí-

ôë³êò³â ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ;

11.6. ãîòóþòü íåîáõ³äí³ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ çàïèñêè, îãëÿäè, çâ³òè, ïðîåêòè äîïîâ³-

äåé, äîïîâ³äíèõ çàïèñîê, ìàòåð³àëè äî ïðåñ-êîíôåðåíö³é, âèñòóï³â, äîïîâ³äåé, çóñòð³÷åé òà

ðîáî÷èõ ïî¿çäîê â³äïîâ³äíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, äîëó÷àþòüñÿ äî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñå-

ì³íàð³â, êîíôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â;

11.7. áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ çàâäàíü, ïðîãðàì, ìåòîä³â ³ ìåòîäèê ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çà-

ö³¿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü;

11.8. ãîòóþòü ïðîïîçèö³¿ ç ïðîâåäåííÿ çàõîä³â çà ó÷àñòþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (ïåð-

øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè, â³äïîâ³äíîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè, êåð³âíèêà àïàðàòó);

11.9. âèêîíóþòü ³íø³ äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè.

12. Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü ðàäíèêè ìàþòü ïðàâî:

12.1. áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàðàäàõ, ³íøèõ çàõîäàõ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè (ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè, â³äïîâ³äíîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè, êåð³âíèêà àïà-

ðàòó);

12.2. áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîíñóëüòàòèâíèõ, äîðàä÷èõ òà ³íøèõ äîïîì³æíèõ îðãàí³â âèêî-

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

12.3. âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç ïèòàíü ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-

íîñò³ ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ç â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìêó ðîáîòè;

12.4. çàïèòóâàòè òà îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ìà-

òåð³àëè â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ïîñàäîâèõ îñ³á;

12.5. âçàºìîä³ÿòè ç â³äïîâ³äíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ç

íàïðÿìó (íàïðÿì³â) ä³ÿëüíîñò³ ðàäíèêà;

12.6. êîðèñòóâàòèñÿ ïðèì³ùåííÿìè, çâ’ÿçêîì, îðãòåõí³êîþ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

13. Ðàäíèêè çîáîâ’ÿçàí³:

13.1. â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòèñÿ äî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü ³ ôóíêö³é, âèçíà-

÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì;

13.2. ñâîº÷àñíî ³ ñóìë³ííî âèêîíóâàòè äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñàäîâî¿

îñîáè;

13.3. äîòðèìóâàòèñÿ âèñîêî¿ êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ, øàíîáëèâî ñòàâèòèñÿ äî ïîñàäîâèõ òà

ñëóæáîâèõ îñ³á âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, ãðîìàäÿí;

13.4. íå äîïóñêàòè ä³é ³ â÷èíê³â, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèíóòè àáî íàíåñòè øêîäó àâòîðè-

òåòó â³äïîâ³äíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ö³ëîìó;

13.5. íå äîïóñêàòè ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, ùî ñòàëà ¿ì â³äîìà

ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì íèìè çàâäàíü òà ôóíêö³é, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.

14. Ðàäíèêè ìîæóòü ïðàöþâàòè ³íäèâ³äóàëüíî àáî êîëåêòèâíî.

15. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè, çàñòóïíèêè ãîëîâè òà êåð³âíèê

àïàðàòó íà ñâ³é ðîçñóä âèçíà÷àþòü ðåæèì òà ãðàô³ê ðîáîòè ðàäíèê³â.

Керівник апарату 
В. Бондаренко



ÐÅÊËÀÌÀ
21 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹31 (4944)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Ðîáî÷èì ïðîåêòîì «Áóä³âíèöòâî çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà íà âóë.Ñåðàôèìîâè÷à

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» ïåðåäáà÷àºòüñÿ íîâå áóä³âíèöòâî çàêëàäó ðåñòîðàííîãî

ãîñïîäàðñòâà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ TOB «Àé Â³ Ò³ ²íâåñòìåíòñ» òà

ðîçòàøîâàíà â ì. Êèºâ³ ì³æ ïð. Ñîáîðíîñò³ (ïð. Âîçç'ºäíàííÿ) òà âóë. ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà

(âóë. Ñåðàôèìîâè÷à).

Íàéçíà÷í³ø³ âïëèâè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà

Ïîâ³òðÿíèé áàñåéí
Â çâ'ÿçêó ç çàïðîåêòîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ î÷³êóºòüñÿ âïëèâ íà ïîâ³òðÿí³é áàñåéí,ïîâ'ÿçàíèé

ç âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çàêëàäó

ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà.

Ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè áóäå

ïîâ'ÿçàíå ç³ çâàðþâàëüíèìè îïåðàö³ÿìè (âèêèäè çâàðþâàëüíîãî àåðîçîëþ ³ ³íø.),

ïðîâåäåííÿì ôàðáóâàëüíèõ ðîá³ò (ïàðè ðîç÷èííèê³â ëàêîôàðáîâèõ ìàòåð³àë³â) òà

åêñïëóàòàö³ºþ àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè (âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä

äâèãóí³â).

Âàëîâ³ âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè

ñêëàäàþòü 9,8592 ò, â ò.÷.: âóãëåöþ îêñèä - 0,3894 ò, âóãëåêèñëèé ãàç - 9,324 ò.

Âàëîâ³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè ïðè áóä³âíèöòâ³

ñòàíîâëÿòü 0,00974 ò.

Ïðè íàéá³ëüø íåñïðèÿòëèâîìó ïåð³îä³ ðîáîòè òåõí³êè,êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí

íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâëÿòü: ä³îêñèä àçîòó- 0,27 äîë³ ÃÄÊ,

îêñèäó âóãëåöþ -0,05 äîë³ ÃÄÊ,ñàæ³ -0,05 äîë³ ÃÄÊ,ñ³ðè ä³îêñèä -0,02 äîë³ ÃÄÊ, ãðóïà ñóìàö³¿

- 0,29 äîë³ ÃÄÊ, ÍÌËÎÑ - 0,04 äîë³ ÃÄÊ, áåíç(à)ï³ðåí - 0,63 äîë³ ÃÄÊ.

Íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïåð³îäè÷í³, â³äíîñíî êîðîòêî÷àñí³ âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ

ãàç³â îáóìîâëåí³ ðîáîòîþ äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ àâòîòðàíñïîðòó íà â³äêðèò³é

àâòîñòîÿíö³. Ïîñò³éíèìè äæåðåëàìè âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà ïëîùàäö³ çàêëàäó

ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà º äàõîâ³ êîíäèö³îíåðè (ðóôòîïè) YORK ARD 60AB - 2 øò., ùî

ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³, òà âèòÿæíà âåíòèëÿö³éíà äàõîâà óñòàíîâêà ç êóõí³, ÿêà

ïðàöþº ïðè ïðèãîòóâàíí³ ¿æ³ íà ôðèòþðíèö³, ãðèë³ òà øàô³ äëÿ ô³ëå.

Âàëîâ³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè ïðè åêñïëóàòàö³¿

çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâëÿòü 167,829 ò/ð³ê, â ò.÷.: âóãëåöþ îêñèä - 0,228

ò/ð³ê, âóãëåêèñëèé ãàç - 167,268 ò/ð³ê, ä³îêñèä àçîòó - 0,284 ò/ð³ê.

Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåð³ ïîêàçóþòü,

ùî êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ (áåç âðàõóâàííÿ ôîíîâèõ

êîíöåíòðàö³é) íå ïåðåâèùóþòü ¿õ ã³ã³ºí³÷í³ íîðìàòèâè ÿê áåçïîñåðåäíüî íà òåðèòîð³¿

çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, òàê ³ íà ìåæ³ íàéáëèæ÷î¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè (íà

â³äñòàí³ 40 ì).

Âîäí³ ðåñóðñè
Íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïî áóä³âíèöòâó çàêëàäó ðåñòîðàííîãî

ãîñïîäàðñòâà ïîòðåáà ó âîäíèõ ðåñóðñàõ ñêëàäàòèìå 32,3 ì3.

Äëÿ ïèòíèõ ïîòðåá áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðèâ³çíà áóòèëüîâàíà âîäà.
Äîáîâà ïîòðåáà ó âîä³ äëÿ çàêëàäó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ñêëàäàº 24,6 ì3, äîáîâå

â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ âîä - 23,8 ì3.
Ð³÷íà ïîòðåáà â âîä³ ñêëàäàº 8830 ì3.
Â ÿêîñò³ äæåðåëà ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî òà çîâí³øíüîãî ïðîòèïîæåæíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ

ïðèéíÿò³ öåíòðàë³çîâàí³ ì³ñüê³ ìåðåæ³.
Êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ ì³ñüêèõ êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ.
¥ðóíòîâî-ðîñëèííèé ïîêðèâ
Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íåîáõ³äíà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî

ãîñïîäàðñòâà ç àâòîñòîÿíêàìè äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ñêëàäàº 0,4696 ãà, çã³äíî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:105:0035.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà
ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» äîâîäèòü äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíêó¹ 6-ã (²-
²² êîðïóñè) ïî âóë. Íàáåðåæíà ì. Âèøãîðîä, ïðî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî
îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é (äàë³
òàðèô íà ïîñëóãè) â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
01.06.2011 ¹869 (³ç çì³íàìè).

Á³ëüø äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî òàðèôó íà ïîñëóãè, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã,
ïåðåë³êó ïîñëóã ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é òà ¿õ âàðò³ñòü íàäàíà â îãîëîøåííÿõ íà ñàéò³ Òîâàðèñòâà òà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó
áóäèíêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðë³íñüêîãî, 15 äî 09.04.2017.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó
Ðîçì³ð òàðèôó íà ïîñëóãè

äëÿ êâàðòèð âèùå 1-ãî
ïîâåðõó

Ðîçì³ð òàðèôó íà ïîñëóãè
äëÿ êâàðòèð 1-ãî ïîâåðõó

1 âóë. Íàáåðåæíà, 6Ã (²-²² êîðïóñè) 6.69 4.78

Äî óâàãè ðîáîòîäàâö³â ì. Êèºâà!
Ñòðàõóâàëüíèêè, ÿê³ ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñê³â

çà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâèì äåðæàâíèì ñîö³àëüíèì ñòðàõóâàííÿì â³ä

íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü,ïîäàþòü

äî ðîáî÷èõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ùîêâàðòàëó (äî 20 êâ³òíÿ,

20 ëèïíÿ,20 æîâòíÿ òà 25 ñ³÷íÿ) çâ³ò ùîäî ñïëàòè çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè

ñòðàõîâèõ êîøò³â äî Ôîíäó äî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà

ôîðìîþ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ Ôîíäó â³ä 30.11.2010

¹31, çàðåºñòðîâàíî¿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 17.12.2010 çà

¹1286/18581.

Óïðàâë³ííÿ ÂÄ ÔÑÑÍÂ ó ì. Êèºâ³ 
http://fsnv.kiev.ua/

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 16, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,5 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ:
ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàá³ð á³îìàòåð³àë³â äëÿ äîñë³äæåííÿ) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè ñêëàäàº 2 ðîêè òà 364 äí³. Âàðò³ñòü îáºêòà
îðåíäè 209 330,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 10%. Îðåíäíà ïëàòà 1781,24 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
¹ 3» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó - ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

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 66,28 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 òà 2 ïîâåðõàõ Äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
(ÿñëà-ñàäêà) êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹ 385 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ñîðìîâñüê³é, 5, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç
õîðåîãðàô³¿ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³
îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30. 11.2016 -1 100 540,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 14048,40 ãðí. áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ
ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó-10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó øôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42,564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî âèêëèê â ñóä Êà÷àºâó Àííó Îëåêñàíäð³âíó, ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹761/36190/16-ö çà ïîçîâîì Êà÷àºâà

Îëåêñ³ÿ Ñåðã³éîâè÷à äî Êà÷àºâî¿ Àííè Îëåêñàíäð³âíè ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó.
Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 19.04.2017 ðîêó î 8.50 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà, êàá. 403.

(àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à). Ñóä  âèêëèêàº  Êà÷àºâó Àííó Îëåêñàíäð³âíó, â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.
ßâêà äî ñóäó º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.

Ñóääÿ
A.A. Îñàóëîâ

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905323 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0982 ãà, ÿêà

ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ìàëèíîâ³é, 36 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 

8 000 000 000:72:302:0019) â³ä 16 æîâòíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ïîçíÿêà Äìèòð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà,43à ( Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 423), 3-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 192,78 êâ.ì . Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ - ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 3 946 640,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 15%. Îðåíäíà ïëàòà 7 013,92 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó - ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

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

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

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ó ïîçèö³ÿõ 1 -5, 12-13- âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ
âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿  ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí». Ç
äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí»
- «íîðìàòèâí³ àêòè» - «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

* ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè äëÿ îðåíäàð³â - â³ò÷èçíÿíèõ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî º ñóá'ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ ïðîâàäÿòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü
áåçïîñåðåäíüî íà îðåíäîâàíèõ âèðîáíè÷èõ ïëîùàõ (êð³ì îô³ñ³â).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
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.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà
Ì³ñöå-

çíàõîäæåííÿ
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

ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí»  (03056,

ïðîñï.Ïåðåìîãè,35
238-44-91)

ïðèì³ùåííÿ 
¹ 40 

âåñòèáþëþ 
¹ 2

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Õàðê³âñüêà»

26,87 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1969,05 52908,33 1269800,0

2
ïðèì³ùåííÿ 

¹ 16 âåñòèáþëþ

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Òàðàñà

Øåâ÷åíêà»
13,92 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1854,95 25820,83 619700,0

3
ïðèì³ùåííÿ ¹ 4
âåñòèáþëþ ¹ 2

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Àêàäåì-
ì³ñòå÷êî»

11,4 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2057,75 23458,0 563000,0

4

ïðèì³ùåííÿ 
¹ 58 

âåñòèáþëþ 
¹ 1

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Ì³íñüêà»

28,0 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1925,74 53920,83 1294100,0

5
ïðèì³ùåííÿ ¹ 9
âåñòèáþëþ ¹ 1

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Õàðê³âñüêà»

6,8 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1969,36 13391,67 321400,0

6

Êîëåäæ
õîðåîãðàô³÷íîãî

ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà
ìóí³öèïàëüíà  àêàäåì³ÿ

òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà
Ëèôàðÿ»  (02232,
âóë.Äàíüêåâè÷à

Êîñòÿíòèíà,
4 À,5354425)

1 ïîâåðõ
âóë.

Äàíüêåâè÷à,
4 À

2,00 9

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,

ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 216,38 432,75 57700,0

7 2 ïîâåðõ
âóë.

Äàíüêåâè÷à,
4 À

31,6 15

²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà (êóðñè

³íîçåìíèõ ìîâ
ïîãîäèííî) Ïîíåä³ëîê -
ï'ÿòíèöÿ ç 16.00-18.00

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³
13,76 ãðí.
çà 1 ãîä.

550,40 ãðí.
(40 ãîäèí
íà ì³ñÿöü)

528330,0

8    1 ïîâåðõ
âóë.

Äàíüêåâè÷à,
4 À

17,5 18

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 384,28 6724,94 448329,0

9 1 ïîâåðõ
âóë.

Äàíüêåâè÷à,
4 À

32,5 4

Áóôåò,ùî íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,ó
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ

Ñòàíîì íà 31.12.2016 

2 ðîêè 364 äí³ 67,92 2207,5 662248,75

10

ÊÏ
«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóà-

òàö³ÿ»  (âóë.
Âîëîäèìèðñüêà,51-à,

234-23-24)

1 ïîâåðõ
âóë.Ïîñò-

Âîëèíñüêà,3
ë³ò.Õ

182,40
15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ

íåðóõîìîãî ìàéíà
(âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü)

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³
115,09 20993,75

1 679 500,0
10,5* 80,57 14695,63

11

Îëåêñàíäð³âñüêà
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
ì.Êèºâà  (01601,

Øîâêîâè÷íà,39/1 ,
235-50-61)

1 ïîâåðõ
Øîâêîâè÷íà

39 /1,Ê.1
32,00 12

Àïòåêà,ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³
ë³êè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 337,00 10784,00 1078400,0

12
ÊÏ «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí»  (03056,
ïðîñï.Ïåðåìîãè,35

238-44-91) 

ïðèì³ùåííÿ 
¹ 14 â ïåðåõîä³
âåñòèáþëþ ¹ 1

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Âèäóáè÷³»

10,58 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1943,53 20562,50 493500,0

13
ïðèì³ùåííÿ 

¹ 59 â ïåðåõîä³
âåñòèáþëþ ¹ 2 

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Âèäóáè÷³»

25,96 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1943,54 50454,17 1210900,0
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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 53210

21 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹31(4944)

16

ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

ÇÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òà
ñïðèÿííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ ïðîòÿ-
ãîì 2017 ðîêó íà òåðèòîð³¿ ðàéî-
íó ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ 37
ñó÷àñíèõ ï³äçåìíèõ êîíòåéíåð³â
äëÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ñòèòè 16 ï³ä-
çåìíèõ ñì³òòºáàê³â íà ïðèáóäèí-

êîâèõ òåðèòîð³ÿõ çà àäðåñàìè:
âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 3; áóëüâ. Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè, 5; âóë. Áàñåéíà, 5-à;
âóë. Ìå÷íèêîâà, 10; âóë. ²íñòèòóò-
ñüêà, 22/7; âóë. Îëüãèíñüêà, 2; âóë.
Çàíüêîâåöüêî¿, 6-8, òà ³í. Ùå 16
ï³äçåìíèõ êîíòåéíåð³â çìîíòó-
þòü â ïàðêàõ, ñåðåä íèõ: Õðåùà-
òèé ïàðê, á³ëÿ Àðêè äðóæáè íà-
ðîä³â; Ìàð³¿íñüêèé ïàðê; Ïàðê

Â³÷íî¿ Ñëàâè; Ïå÷åðñüêèé ëàí-
äøàôòíèé ïàðê òà ³í. Ç’ÿâëÿòüñÿ
5 ñì³òòºçá³ðíèê³â ³ íà ïå÷åðñüêèõ
ïëîùàõ, çîêðåìà íà Áåññàðàáñüê³é,
ªâðîïåéñüê³é, ïëîù³ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè, 1 �

24 ÁÅÐÅÇÍß î 16.00 â ïðèì³ùåí-
í³ Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ (ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 29, 3-é ïîâåðõ, àêòî-
âà çàëà) â³äáóäåòüñÿ ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó
«ÄØÊ». Çà ðåçóëüòàòàìè â³äêðè-
òèõ òîðã³â, çàìîâíèêîì ÿêèõ º «Êè-
¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà», ïðîåêò ðîçðîáëåíî
ÒÎÂ «Àðõ³íæïðîåêò».

Ç ìàòåð³àëàìè ìîæíà îçíàéî-
ìèòèñÿ ó ÷åòâåð ç 15.00 äî 18.00 â
ïðèì³ùåíí³ ÊÏ «Êè¿âñüêèé öåíòð

ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà»
ïî âóë. Õðåùàòèê, 32, (òåë. (044)-
221-60-70); òà ç 9.00 äî 18.00 ó õî-
ë³ 1-ãî ïîâåðõó ïðèì³ùåííÿ Äåñ-

íÿíñüêî¿ ÐÄÀ (ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-
ãî, 29).

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ äî
âêàçàíîãî ïðîåêòó ïðèéìàþòüñÿ
íà e-mail: kyivparky@ukr.net íå
ï³çí³øå 22 áåðåçíÿ äî 18.00 ³ ïîâèí-
í³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõó-
âàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà.

Óãðîìàäñüêîìó îáãîâîðåíí³ ìî-
æóòü âçÿòè ó÷àñòü ñóá’ºêòè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ (þðèäè÷í³ îñîáè òà ô³çè÷-
í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³) òà ïðåäñòàâíè-
êè ¿õ îá’ºäíàíü, ïðåäñòàâíèêè ÃÎ,
ì³ñöåâèõ îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ,
êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ îðãàí³â,
ñòâîðåíèõ ïðè îðãàíàõ äåðæàâíî¿
âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ì³ñöÿ �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äáóëà-
ñÿ ìàñøòàáíà ì³æíàðîäíà ïîä³ÿ ó ñôåð³ îñâ³-
òè, íàóêè ³ òåõí³êè — ôåñòèâàëü «ROBOfirst —
á³ëüøå í³æ ðîáîòè!». Ó ðàìêàõ çàõîäó áóëî
ïðåäñòàâëåíî Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü FIRST
LEGO League Junior (äëÿ ä³òåé 6-10 ðîê³â).
Á³ëüøå 1000 þíèõ òåõí³ê³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè
ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ LEGO-ìîäåë³ òà ³í-
íîâàö³éí³ ³äå¿ íà òåìó «Ïë³÷-î-ïë³÷ ç òâàðè-
íàìè».

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ áóëî ï’ÿòü
êîìàíä, ùî ïðåäñòàâëÿëè øêîëó ² ñòóïåíÿ
¹ 330 «Ðóñàí³âêà»: MARSIKI, VIKSIKI, TIXSI-
KI, OXIKI, ANTIKI. Êîæåí ç êîëåêòèâ³â ñòàâ
÷åìï³îíîì ó ñâî¿é íîì³íàö³¿: «íàéì³öí³øà
ìîäåëü», «âðàæàþ÷èé ìåõàí³çì», «íàéâåñå-
ë³øà êîìàíäà», «äîïèòëèâèé ðîçóì», «åôåêò-
íà ïðåçåíòàö³ÿ». Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè çàîõî-
÷óâàëüí³ ïîäàðóíêè, ìåäàë³ òà ãðàìîòè �

Þí³ äí³ïðîâö³ —
ñåðåä ïåðåìîæö³â 
ôåñòèâàëþ «ROBOfirst —
á³ëüøå í³æ ðîáîòè!»

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À

Äåñíÿíö³â çàïðîøóþòü äî îáãîâîðåííÿ 
ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó «ÄØÊ»

«ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÍÀÄÈÕÀª» — ï³ä òàêèì ãàñëîì ïðîéøîâ òèæäåíü
ïàì’ÿò³ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ ó Öåíòð³ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî òà ñïîð-
òèâíîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ «Äåñàíòíèê». Çîêðåìà ó á³áë³îòåö³ Öåí-
òðó â³äáóëèñÿ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ â³ðø³â — «Ñàäîê âèøíåâèé êî-
ëî õàòè..», «Çàïîâ³ò», «Ë³ëåÿ», «Äóìè ìî¿, äóìè...», «Ñîí».

Ë³òåðàòóðíà ñïàäùèíà ïîåòà ââàæàºòüñÿ îñíîâîþ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè é ìîâè. Îçíàéîìèòüñÿ ç òâîð÷³ñòþ Êîáçàðÿ, âèäàííÿìè
ïðî éîãî æèòòÿ âñ³ áàæàþ÷è ìàëè çìîãó íà âèñòàâö³ ë³òåðàòóðè â
êíèãîçá³ðí³.

Ö³êàâ³ á³îãðàô³÷í³ â³äîìîñò³ ïðî ïîåòà ðîçêðèò³ â êíèãàõ åêñïîçè-
ö³¿: Äìèòðà Êðàñèöüêîãî «Äèòèíñòâî Òàðàñà», Æ. Ëÿõîâà «Çà ðÿäêàìè
ëèñò³â Òàðàñà Øåâ÷åíêà», â ôîòîàëüáîì³ «Áàòüê³âùèíà Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà», Â. Æìèð «Øåâ÷åíêî â Êèºâ³». Íå ò³ëüêè ïîåò, à é õóäîæíèê,
ÿêèé íàâ÷àâñÿ â ñàìîãî Êàðëà Áðþëëîâà, íàäèõíóâ âèõîâàíö³â ãóðò-
êà «Îáåð³ã óêðà¿íñüêî¿ äóø³» (êåð³âíèê Î. Þùåíêî.) íà òâîð÷³ñòü. Ðå-
çóëüòàòîì ñòàëà âèñòàâêà ìàëþíê³â «Øåâ÷åíêî-õóäîæíèê íàäèõàº» �

Íà Ïå÷åðñüêó âñòàíîâëÿòü 37 ñó÷àñíèõ
ï³äçåìíèõ ñì³òòºâèõ áàê³â

Øåâ÷åíê³âñüêèé òèæäåíü ó Ñâÿòîøèíî

Ç 21 ÁÅÐÅÇÍß ó ñòîëèö³ ðîçïî÷èíàþòü ðîáîòó 10
ïóíêò³â çáîðó çíîøåíèõ øèí. Òàê, ñüîãîäí³ îá 11.00
íà âèðîáíè÷³é áàç³ ÊÏ ÓÇÍ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
(âóë. Äìèòð³âñüêà 16-à) ïðåçåíòóþòü ïóíêò çáîðó
âèêîðèñòàíèõ àâòîïîêðèøîê.

Äèíàì³÷íå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ àâòî â óñ³õ êðà¿íàõ
ïðèçâîäèòü äî ¿õ íàêîïè÷åííÿ. Çã³äíî ç äàíèìè ªâ-
ðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ ç âòîðèííî¿ ïåðåðîáêè (ETRA),
â ªâðîï³ êîæåí ð³ê óòâîðþºòüñÿ áëèçüêî 2 ìëí òîíí
àìîðòèçîâàíèõ àâòîïîêðèøîê. Â òîé ÷àñ êîëè îá’ºì
¿õ ïåðåðîáêè íå ïåðåâèùóº ³ 30%.

Ùîð³÷íî â Óêðà¿í³ íàêîïè÷óºòüñÿ áëèçüêî 150 òè-
ñÿ÷ òîí âèêîðèñòàíèõ àâòîøèí. Çà ñòàòèñòè÷íèìè äà-
íèìè, ëèøå 8% ç íèõ ³äóòü íà óòèë³çàö³þ, ³íø³ æ âè-
êèäàþòü íà íåêîíòðîëüîâàí³ çâàëèùà.Ëèøå ó Êèºâ³ íà-
ë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 1 ìëí àâòî, òîìó óòèë³çàö³ÿ âèêî-
ðèñòàíèõ øèí ó ñòîëèö³ º äóæå ãîñòðîþ ïðîáëåìîþ.

Äî ñëîâà, ê³íöåâèì ïðîäóêòîì ïåðåðîáêè àâòî-
ïîêðèøîê º àäñîðáåíò âóãëåöåâèé (âèêîðèñòîâóº-
òüñÿ äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ðîçëèâó íàôòîïðîäóê-
ò³â) òà ãóìîâà êðèõòà — ìàòåð³àë äëÿ øòó÷íîãî ïî-
êðèòòÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â �

Íà Ïîäîë³ â³äêðèþòü ïóíêò çáîðó çíîøåíèõ øèí

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ íà çàñ³-
äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ äåïóòàòè ïîãîäèëè ñòâîðåííÿ
ïàðêó â³äïî÷èíêó íà âóë. Áîãà-
òèðñüê³é (á³ëÿ îçåðà Ðåäüêèíå) â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

«Ìîâà éäå ïðî çíàìåíèòå
îçåðî Ì³í³ñòåðêà, òàê éîãî íà-
çèâàþòü ì³ñöåâ³ æèòåë³. Ðàí³-
øå âîíî ââàæàëîñÿ íàé÷èñò³-
øèì â ñòîëèö³. Îäíàê ñüîãîäí³,
íà æàëü, éîãî âàæêî òàêèì íà-
çâàòè. Óí³êàëüíà ôàóíà ³ ôëî-
ðà, ÿêà ³ñíóº â ö³é âîäîéì³, äó-
æå ñèëüíî ñòðàæäàº â³ä çàñì³-
÷åííÿ ³ ïàâîäê³â. Ó ïåðøó ÷åð-
ãó, ñë³ä ïðîâåñòè ðîáîòè ç ¿¿ ðîç-
÷èùåííÿ. Ìè õî÷åìî âðÿòóâà-
òè Ðåäüêèíå, ñòâîðèòè òàì åêî-
ïàðê, çîíó â³äïî÷èíêó»,— çà-

çíà÷èâ äåïóòàò Êè¿âðàäè Âëà-
äèñëàâ Ìèõàéëåíêî.

Îð³ºíòîâíà ïëîùà ìàéáóò-
íüîãî ïàðêó ñòàíîâèòü 30,45 ãà. Ä³-
ëÿíêà çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Áî-
ãàòèðñüê³é. Â³äòàê, Îáîëîíñüêèé
ðàéîí ìîæå ïîïîâíèòèñÿ ùå îä-
í³º¿ çåëåíîþ çîíîþ. Ïðîåêò ð³-
øåííÿ ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü
çàëó÷åííÿ êîøò³â ìåöåíàò³â äëÿ
ïðîâåäåííÿ áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³¿ òà îáëàøòóâàííÿ îàçè.

«Äî ìåíå ÿê äî äåïóòàòà öüî-
ãî îêðóãó íåîäíîðàçîâî çâåðòà-
ëèñÿ îáîëîíö³ ùîäî î÷èùåííÿ
îçåðà òà îáëàøòóâàííÿ íàâêîëî
íüîãî ïàðêó â³äïî÷èíêó. Ïåðå-
êîíàíèé, á³ëÿ Ì³í³ñòåðêè ïîòð³á-
íî ñòâîðèòè êîìôîðòíå ì³ñöå
äëÿ äîçâ³ëëÿ êèÿí òà ãîñòåé ñòî-
ëèö³»,— ïåðåêîíàíèé äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Âëàäèñëàâ Òóðåöü �

Íà Ì³í³ñòåðö³ ïëàíóþòü
îáëàøòóâàòè çåëåíó çîíó
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