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íîâèíè

ÏÅÐØÈÉ çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ ââàæàº,
ùî ñòîëèöÿ ñüîãîäí³
º ë³äåðîì ³ç çàëó÷åííÿ ³ííîâàö³é
³ ïåðåêîíàíèé, ùî Êè¿â ³ íàäàë³
òðèìàòèìå òàêèé òåìï.

«Ùîðàçó, êîëè ÿ áà÷ó ñïðàâ-
ä³ êîíñòðóêòèâíèé ïðîåêò — ÷è
çàêîðäîííèé, ÷è â³ä ì³ñöåâèõ

àâòîð³â, ÿ äóìàþ, ÿê ìîæíà éîãî
ðåàë³çóâàòè òóò, ó íàøîìó ì³ñò³.
Çâè÷àéíî, á³ëüø³ñòü ³ç òàêèõ ïðî-
åêò³â òðåáà îáãîâîðþâàòè ÿêðàç
³ç îãëÿäó íà ïðàêòè÷í³ñòü, à òà-
êîæ åêîíîì³÷íó òà ñîö³àëüíó äî-
ö³ëüí³ñòü. Àëå ÿ çà òå, ùîá ìè íå
ïðîñòî êðîêóâàëè â íîãó ç ïðî-
ãðåñîì — ÿ ìð³þ ïðî òå, ùî ïðî-
ãðåñ ñòâîðþâàòèìåòüñÿ ñàìå òóò,
ó ñòîëèö³. Àäæå Êè¿â ìàº äëÿ öüî-
ãî óñ³ ïîòóæíîñò³: ó íàñ ïðåêðàñ-

í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, òàëàíîâè-
ò³ òà àêòèâí³ ãðîìàäÿíè, âëàäà,
ÿêà äîñëóõàºòüñÿ äî ëþäåé»,—
ââàæàº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ.

Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ äî-
äàâ, ùî ñàìå Êè¿â ñòàâ ïåðøèì
ì³ñòîì ó êðà¿í³, ÿêå â³äêðèëî áþ-
äæåòòà çàïðîâàäèëî ïðîçîðó ôîð-
ìó çàêóï³âåëü ³ çâ³òíîñò³, ñòîëè-
öÿ º ë³äåðîì ³ç åôåêòèâíîñò³ àóäè-
òó òà ñòàíå ïëàòôîðìîþ äëÿ âïðî-

âàäæåííÿ ðîçóìíîãî êâàðòàëó —
Living Lab.

«Ìè ïðîâåëè ïåðøèé åòàï
áþäæåòó ó÷àñò³, ³ ÿ âáà÷àþ ó öüî-
ìó íå ëèøå çàñòîñóâàííÿ ³ííî-
âàö³éíèõ òåõíîëîã³é, àëå é êðîê
íàçóñòð³÷ ì³ñòÿíàì, ÿê³ ÿê í³õòî
³íøèé çàö³êàâëåí³ ó ðîçâèòêó
ð³äíîãî ì³ñòà. Çàâäÿêè àêòèâ-
íèì êèÿíàì ìè ðîçïî÷àëè ðå-
àë³çàö³þ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â,
÷àñòèíà ç íèõ º òåõíîëîã³÷íè-
ìè, îäíàê ãîëîâíå — óñ³ âîíè
ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá çðîáèòè
Êè¿â êîìôîðòí³øèì äëÿ êîæíî-
ãî. À ñàìå öå ³ º îñíîâíîþ ìå-
òîþ ðîáîòè â³äïîâ³äàëüíî¿ âëà-
äè», — ïåðåêîíàíèé ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Äî ñëîâà, ñüîãîäí³ ââå÷åð³ â³ä-
áóäåòüñÿ çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñ-
òà ç àâòîðàìè ïðîåêò³â-ïåðå-
ìîæö³â, ïîäàíèõ äî Áþäæåòó
ó÷àñò³. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: ïð-ò
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 1, ÂÄÍÃ,
5 ïàâ³ëüéîí, 17.00 �

Òåõíîëîã³¿,
ùî çì³íþþòü êðà¿íó
� Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè íîâèé ñåðâ³ñ, ÿêèé äîçâîëÿº âëàñíèêàì êàðòè Visa 

â³ðòóàëüíî ä³ëèòèñÿ íåþ ç äðóçÿìè àáî ðîäè÷àìè

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü çàñòîñîâóâàòè ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿ ó âñ³õ àñïåêòàõ
æèòòºä³ÿëüíîñò³. Êè¿â ñòàâ ïåðøèì ì³ñòîì ó êðà¿í³, ÿêå â³äêðèëî áþäæåò òà
çàïðîâàäèëî ïðîçîðó ôîðìó çàêóï³âåëü ³ çâ³òíîñò³, º ë³äåðîì ³ç åôåêòèâíî-
ñò³ àóäèòó òà ñòàíå ïëàòôîðìîþ äëÿ âïðîâàäæåííÿ ðîçóìíîãî êâàðòàëó —
Living Lab. Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ñåðâ³ñó «Ïðèâàò. Share». Çàâäÿêè
íîâèíö³ âëàñíèêè êàðòè Visa çìîæóòü â³ðòóàëüíî ä³ëèòèñÿ íåþ ç äðóçÿìè
àáî ðîäè÷àìè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà â ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ñåðâ³ñó «Ïðèâàò. Share», çàâäÿêè ÿêîìó âëàñíèêè êàðòè Visa çìîæóòü â³ðòóàëüíî ä³ëèòèñÿ íåþ ç äðóçÿìè àáî ðîäè÷àìè

Äëÿ êèÿí ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
òà ¿õí³õ ðîäèí âèä³ëÿòü
160 ìëí ãðí

Öüîãîð³÷ ñòîëèöÿ çá³ëüøèëà ô³íàí-

ñóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè «Òóð-

áîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì», çã³äíî ÿêî¿

çðîñòå âäâ³÷³ ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà

ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿ ³ âäåñÿòåðî — ÷ëåíàì ñ³ìåé çà-

ãèáëèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ó÷àñ-

íèê³â ÀÒÎ. Ðàçîì âèïëàòè áóäóòü ï³ä-

âèùåí³ ìàéæå 22 òèñÿ÷àì êèÿí.

«Ì³ñòî íàïðàâèòü íà äîïîìîãó

ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çà-

ãèáëèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ó÷àñ-

íèê³â ÀÒÎ 160 ìëí ãðí. Ìè ìàºìî çà-

õèñòèòè âñ³ìà äîñòóïíèìè íàì ìåòî-

äàìè òèõ, õòî â³ääàâ äëÿ çàõèñòó íà-

øî¿ êðà¿íè íàéäîðîæ÷å — ñâîº æèò-

òÿ»,— çàÿâèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Ì³ñòî íå çàëèøàº íàîäèíö³ ç ïðîá-

ëåìàìè ðîäèíè ãåðî¿â, ÿê³ çàãèíóëè

â ÀÒÎ. Á³ëüøå 11 ìëí ãðí ó Êèºâ³ âè-

ä³ëåíî íà ïîõîâàííÿ íàøèõ ãåðî¿â òà

âñòàíîâëåííÿ ¿ì ïàì’ÿòíèê³â.

«Òóðáîòà.Íàçóñòð³÷ êèÿíàì»—ïî-

ñïðàâæíüîìó åôåêòèâíèé ìåõàí³çì

ï³äòðèìêè ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â ó

öåé íåëåãêèé ÷àñ. Ìè íàìàãàºìîñü

äîïîìîãòè â÷àñíî ñàìå òèì, õòî íàé-

á³ëüøå ïîòðåáóº ö³º¿ äîïîìîãè ³ òî-

ìó áóäåìî ³ íàäàë³ âíîñèòè îïåðà-

òèâí³ çì³íè â ïðîãðàìó ñàìå âèõîäÿ-

÷è ç ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà», — íàãîëî-

ñèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ.

Çàóâàæèìî, ùî öüîãî ðîêó òàêîæ

çðîñëè âèäàòêè ³ íà îçäîðîâëåííÿ

ä³òåé êèÿí-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ â³êîì äî

7 ðîê³â.

Ïîíàä 200 íàéá³ëüø
ïðîáëåìíèõ ë³ôò³â 
ïëàíóþòü
â³äðåìîíòóâàòè

Ó ñòîëèö³ ïëàíóºòüñÿ çä³éñíèòè ðå-

ìîíò, ìîäåðí³çàö³þ àáî çàì³íó 207

ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ. Ðåìîí-

òóâàòèìóòü íàéá³ëüø ïðîáëåìí³ òà

àâàð³éí³ ï³äéîìíèêè. Çà ñëîâàìè çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàí-

òåëåºâà, öüîãî ðîêó ì³ñòî ïëàíóº âè-

êîíàòè íèçêó ïðîòèàâàð³éíèõ ³ ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò, çîêðåìà, ïðîâåñòè

ïðîòèçñóâí³ ðîáîòè íà 11 îá’ºêòàõ,

ðåìîíò ë³ôò³â, íàëàãîäèòè ðîáîòó

ñèñòåì îïàëåííÿ â æèòëîâèõ áóäèí-

êàõ òîùî.

«Çíà÷íà ÷àñòèíà æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â ñòîëèö³ ïåðåáóâàº ó íåçàäîâ³ëü-

íîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. ² ñèòóàö³ÿ ç

ë³ôòàìè íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà.Ó ì³ñ-

ò³ åêñïëóàòóºòüñÿ 22 òèñÿ÷³ 134

ï³äéîìíèêè, ç íèõ áëèçüêî 10 òèñÿ÷

â³äïðàöþâàëè ñâ³é åêñïëóàòàö³éíèé

â³ê — 25 ðîê³â. Ìè íå ìîæåìî îäíî-

÷àñíî ¿õ óñ³ çàì³íèòè àáî âèìêíóòè.

Àëå àãðåãàòè ùîðîêó ïåðåâ³ðÿþòü ³

âèçíà÷àþòüñÿ ò³ ë³ôòè, ùî ïîòðåáó-

þòü ðåìîíòó â ïåðøó ÷åðãó»,— ïîâ³-

äîìèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Â³í çàóâà-

æèâ, ùî ðåìîíò ï³äéîìíèê³â êîøòó-

âàòèìå ïîíàä 200 ìëí ãðí.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки державному 

підприємству «Укрінвестбуд» 
для експлуатації та обслуговування; 

ремонтно�будівельної бази на вул. Канальній, 8 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 993/1997 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки державному підпри�
ємству «Укрінвестбуд» площею 2,4438 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:142:0061) для екс�
плуатації та обслуговування ремонтно�будівель�
ної бази на вул. Канальній, 8 у Дарницькому райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі промис�
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборо�

ни та іншого призначення, справа № Д�7746, за�
ява ДЦ № 01025�224954�014 від 01.11.2016).

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 затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
державній установі «Національний 

науковий центр радіаційної медицини 
Національної академії медичних наук України» 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі та господарських споруд 

на вул. Мельникова, 53 у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 991/1995 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки площею 0,2731 га
(кадастровий номер 8000000000:91:145:0020)
Державній установі «Національний науковий
центр радіаційної медицини Національної ака�
демії медичних наук України» для експлуатації
та обслуговування адміністративної будівлі та
господарських споруд на вул. Мельникова, 53
у Шевченківському районі м. Києва (категорія

земель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа Д�6935).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Семенець Тетяні Михайлівні на вул. Вітавській у Голосіївському

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

Рішення Київської міської ради № 1048/2052 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Семенець Тетяні Михайлівні на вул. Вітавській у Голосіївському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за
функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до зони зелених насаджень загального
користування, а також до території вулиць та доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 14.08.2014 № 8125/0/12/19�14), 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки громадянці Семенець
Тетяні Михайлівні на вул. Вітавській у Голосі�
ївському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Ки�
єва) у власність для будівництва та обслугову�

вання жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд (K�22914).

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину 

Мельниченку Олександру Сергійовичу 
на вул. Фестивальній, 92 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 938/1942 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
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадя�
нину Мельниченку Олександру Сергійовичу на
вул. Фестивальній, 92 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
(К�25581)».

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 

ділянки громадянину 
Дегтярьову Назару Сергійовичу 

на вул. Свято�Георгіївській 
у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 936/1940 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
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадя�
нину Дегтярьову Назару Сергійовичу на вул.
Свято�Георгіївській у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд (К�26414)».

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Дмитрієву Павлу Едуардовичу 
на узвозі Фрометівському, 24�в 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1033/2037 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Дмитрієву Павлу Едуардовичу на узвозі Фрометівському, 24�в у Голосіївсько�
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка знаходиться в межах охорон�
них зон магістральних мереж інженерних комунікацій: водогін та каналізаційний колектор (висновок Депар�
таменту містобудування та архітектури від 13.03.2015 № 2256/0/12/27�15), керуючись статтями 9, 118 Земель�
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Дмитрієву Пав�
лу Едуардовичу на узвозі Фрометівському, 
24�в у Голосіївському районі м. Києва орієнтов�
ною площею 0,10 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) у власність для будівництва та обслу�

говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд (К�23662).

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

публічному акціонерному товариству 
«Торговельно�підприємницький центр» на вул. Васильківській, 34

у Голосіївському районі м. Києва для створення озелененої 
території загального користування

Рішення Київської міської ради № 1054/2058 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Торговельно�підприємницький центр» на вул. Ва�
сильківській, 34 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до час�
тини другої статті 124 Земельного кодексу України передача земельних ділянок, що перебувають у держав�
ній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків,
встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельно�
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному то�
вариству «Торговельно�підприємницький центр»
на вул. Васильківській, 34 у Голосіївському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,21 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Кижва) в оренду на 10

років для створення озелененої території за�
гального користування (К�25563).

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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ЛОЗОВИЙ ЯР» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлового будинку — 
закладу громадського харчування 

на просп. Перемоги, 48 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 998/2002 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОЗОВИЙ ЯР»
від 23.05.2011 № КОП�0393, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 24.10.2001 № 88�6�00029
площею 0,0178 га (кадастровий номер
8000000000:88:093:0020), укладений між Київ�
ською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю «ЛОЗОВИЙ ЯР» для екс�
плуатації та обслуговування нежитлового бу�
динку — закладу громадського харчування на
просп. Перемоги, 48 у Шевченківському райо�
ні м. Києва (справа А�19064).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначений в договорі оренди земельної ді�
лянки від 24.10.2001 № 88�6�00029, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ЛОЗОВИЙ ЯР»:

3,1. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�

ним законодавством, необхідні для укладання
додаткової угоди про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 24.10.2001 № 88�
6�00029.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листі Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 03.08.2016 № 057041�
15084.

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

ділянки громадянці Конопльовій Наталії Олексіївні 
на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Деснянському районі

м. Києва для будівництва та обслуговування будинку
Рішення Київської міської ради № 1051/2055 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Конопльовій Наталії Олексіївні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Дес�
нянському районі м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам ‘Ге�
нерального плану міста Києва, 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Конопльовій На�
талії Олексіївні на вул. Оноре де Бальзака (вул.
Польова) у Деснянському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,74 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) у власність для будівництва та об�
слуговування будинку (К�27927).

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 створення тимчасової 
контрольної комісії Київської міської ради 

з питань перевірки законності розташування 
існуючих будинків, будівель, 

споруд, інженерних мереж та комунікацій, 
малих архітектурних форм, а також 

перевірки порядку передачі/надання 
земельних ділянок, що знаходяться 
на території Труханового острова, 

у власність/користування на відповідність 
вимогам чинного законодавства

Рішення Київської міської ради № 834/1838 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 28 Закону

України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, атакож Водного кодексу України та Зако�
ну України «Про природно�заповідний фонд» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію
Київської міської ради з питань перевірки за�
конності розташування існуючих будинків, бу�
дівель, споруд, інженерних мереж та комуніка�
цій, малих архітектурних форм, а також закон�
ності передачі/надання земельних ділянок, які
знаходяться на території Труханового острова.

2. Обрати персональний склад тимчасової
контрольної комісії:

голова тимчасової контрольної комісії
— Пинзеник Олеся Олександрівна, депутат

Київської міської ради; 
члени тимчасової контрольної комісії:
— Березніков Олександр Іванович, депутат

Київської міської ради;
— Буділов Михайло Михайлович, депутат Ки�

ївської міської ради;
— Горбунов Ярослав Володимирович, депу�

тат Київської міської ради;
— Дрепін Антон Вікторович, депутат Київської

міської ради;
— Картавий Іван Леонідович, депутат Київ�

ської міської ради;
— Манойленко Наталія Вікторівна, депутат

Київської міської ради;
— Міщенко Олександр Григорович, депутат

Київської міської ради;
— Москаль Денис Денисович, депутат Київ�

ської міської ради;
— Новіков Олексій Олександрович, депутат

Київської міської ради;
— Овраменко Олена Вікторівна, депутат Ки�

ївської міської ради;
— Яловий Костянтин Володимирович, депу�

тат Київської міської ради;
— Ясинський Георгій Ігорович, депутат Київ�

ської міської ради.

3. Основними завданнями тимчасової кон�
трольної комісії визначити:

3.1. Перевірку законності розташування іс�
нуючих будинків, будівель, споруд, інженерних
мереж та комунікацій, малих архітектурних форм
на території Труханового острова.

3.2. Перевірку законності передачі/надання зе�
мельних ділянок за рахунок території Трухано�
вого острова на відповідність нормам чинного
законодавства України.

3.3. Вивчення питання щодо врегулювання
руху автотранспорту на території Труханового
острова.

3.4. Вивчення питання щодо необхідності роз�
роблення детального плану території Трухано�
вого острова.

У разі виявлення порушень законодавства ін�
формувати про це правоохоронні та контролю�
ючі органи.

4. Визначити строк діяльності тимчасової кон�
трольної комісії — шість місяців.

5. Попередній звіт за результатами роботи
тимчасової контрольної комісії заслухати на
пленарному засіданні Київської міської ради не
пізніше трьох місяців з дня прийняття цього рі�
шення.

6. Правове, матеріально�технічне, інформа�
ційне та організаційне забезпечення роботи
тимчасової контрольної комісії покласти на сек�
ретаріат Київської міської ради.

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

8. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва на вул. Архітектора Ніколаєва, 7 

у Деснянському районі М. Києва для утримання та благоустрою
зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування території скверу
Рішення Київської міської ради № 1009/2013 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки�
єва на вул. Архітектора Ніколаєва, 7 у Деснянському районі м. Києва та керуючись статтями 9, 123 Земельно�
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Деснянського району м. Ки�
єва на вул. Архітектора Ніколаєва, 7 у Деснян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,66 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для утримання та благо�
устрою зелених зон і зелених насаджень та об�
слуговування території скверу згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�26628).

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 ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ 
«ГРАНІТ» на вул. Остапа Вишні, 7 

у Печерському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 1019/2023 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ГРАНІТ» на вул. Остапа Виш�
ні, 7 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра�
їни, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части�
ни 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
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНО�
МУ КООПЕРАТИВУ «ГРАНІТ» на вул. Остапа Виш�
ні, 7 у Печерському районі м. Києва орієнтов�
ною площею 0,31 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в постійне користування для експлу�
атації та обслуговування багатоквартирнорно�
го житлового будинку згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�26746).

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 

Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» 
МОЗ України на вул. Стрітенській, 7/9 

у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівлі 
консультативно�діагностичної поліклініки

Рішення Київської міської ради № 1015/2019 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України на вул. Стрітен�
ській, 7/9 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного ко�
дексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до де�
яких 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
Національній дитячій спеціалізованій лікарні
«ОХМАТДИТ» МОЗ України на вул. Стрітенській,
7/9 у Шевченківському районі м. Києва орієн�
товною площею 0,65 га (земельна ділянка дер�
жавної власності) в постійне користування для
ексшгуатації та обслуговування будівлі консуль�
тативно�діагностичної поліклініки згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�27290).

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 приватному акціонерному товариству 
«Київський електровагоноремонтний завод» 

на вул. Богданівській, 3/5 у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування гуртожитку для тимчасового

проживання працівників підприємства
Рішення Київської міської ради № 1017/2021 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки приватному акціонерному товариству «Київський електровагоноремонтний завод» на вул.
Богданівській, 3/5 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель�
ного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону 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 місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «Київ�
ський електровагоноремонтний завод» на вул.
Богданівській, 3/5 у Солом’янському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,26 га (земель�
на ділянка державної власності) в постійне ко�
ристування для експлуатації та обслуговуван�
ня гуртожитку для тимчасового проживання
працівників підприємства згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�25417).

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 

Музею історії міста Києва 
на вул. Московській, 40�б 

у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації 

та обслуговування 
будівлі музею

Рішення Київської міської ради № 1012/2016 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Музею історії міста Києва на вул. Московській, 40�б у Печерському районі м. Києва, керу�
ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки Музею історії міста Києва на вул. Мос�
ковській, 40�б у Печерському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,11 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) в постійне користування для
експлуатації та обслуговування будівлі музею
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�25577).

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 

об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Дім�Ранок» 

на бульв. Академіка Вернадського, 57 
у Святошинському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного будинку 
та прибудинкової території

Рішення Київської міської ради № 1014/2018 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Дім�Ранок» на бульв. Академіка Вер�
надського, 57 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1, 123 Зе�
мельного 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 першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «Дім�Ранок» на бульв. Академіка Вер�
надського, 57 у Святошинському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,40 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для експлуатації та обслуговування багатоквар�
тирного будинку та прибудинкової території
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�26438).

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 згоди 
на поділ земельної ділянки на вул. Механізаторів, 18 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1025/2029 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 79�1, 83 Земельного кодексу України, статей 26, 56 Закону України «Про землеуст�
рій», 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 са�
моврядування в Україні», враховуючи те, що право комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва на земельну ділянку зареєстрорано в установленому порядку (запис про Державну реєстрацію права влас�
ності від 09.08.2016 № 15861720) та розглянувши клопотання Державного університету телекомунікацій від
15.07.2015 № 08/12552, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади
міста Києва площею 2,3169 га (кадастровий но�
мер 8000000000:72:141:0083) на вул. Механі�
заторів, 18 у Солом’янському районі м. Києва
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(справа�клопотання К�27604).

2. Надати Державному університету телекому�
нікацій дозвіл виступити замовником технічної
документації із землеустрою щодо поділу земель�
ної ділянки, зазначеної у 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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Савіцькому Тарасу Йосиповичу 
на вул. Бродівській, 156�в 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1030/2034 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Савіцькому Тарасу Йосиповичу на вул. Бродівській, 156�в у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до�
кументації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території захисної зе�
лені (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 03.11.2014 № 10673/0/12�1/27�14), 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 пер�
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Савіцькому Та�
расу Йосиповичу на вул. Бродівській, 156�в у
Голосіївському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23362).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянці Білокопитовій Анастасії Юріївні 
на вул. Старообухівській, 17�ж у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 1034/2038 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Білокопитовій Анастасії Юріївні на вул. Старообухівській, 17�ж у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до�
кументації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка розташована в межах зони зелених
насаджень загального користування, території водоймищ та водостоків, знаходиться в санітарно�захисній
зоні кладовища (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.10.2014 № 9528/0/12/27�14), ке�
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час�
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблен�
ня проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки громадянці Білокопитовій Анастасії
Юріївні на вул. Старообухівській, 17�ж у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею 0,10
га (земельна ділянка комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (К�22822).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці 

Третяк Юлії Миколаївні 
на вул. Лауреатській, 78 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1047/2051 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Третяк Юлії Миколаївні на вул. Лауреатській, 78 у Голосіївському районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі�клопотанні ініціатива не відповідає чинній міс�
тобудівній документації за функціональним призначенням (висновок Департаменту містобудування та ар�
хітектури від 17.03.2015 № 2647/0/12/27�15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актіваУкраїни щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроблен�

ня проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Третяк Юлії Ми�
колаївні на вул. Лауреатській, 78 у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,05 га (земельна ділянка комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва) у
власність для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23580).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Четвертусі Віталію Вікторовичу 
у пров. Лисогірському, 55 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1042/2046 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Четвертусі Віталію Вікторовичу у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському райо�
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням нале�
жить до території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 17.03.2015 № 2608/0/12/27�15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако�
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав�
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Четвертусі Ві�
талію Вікторовичу у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23658).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНЖЕНЕРНО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛТАНА» 
на просп. Оболонському в Оболонському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 1053/2057 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛ�
ТАНА» на просп. Оболонському в Оболонському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що від�
повідно до частини другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що
перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних тор�
гів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, а також те, що на час�
тині земельної ділянки розташований дитячий майданчик, керуючись статтями 9, 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО�БУДІ�
ВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛТАНА» на просп. Обо�
лонському в Оболонському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,23 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в оренду на 7 років для будівниц�

тва та обслуговування багатоповерхового жит�
лового будинку (К�27081).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 
Замедянській Любові Петрівні 

у пров. Польовому, 12 у Солом’янському 
районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 1032/2036 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Замедянській Любові Петрівні у пров. Польовому, 12 у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території середньоповерхо�
вої житлової забудови (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 10.05.2016 № 5724/0/12�
4/27�16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де�
яких 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Замедянській
Любові Петрівні у пров. Польовому, 12 у Соло�
м’янському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,01 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва індивідуального га�
ража (К�26953).

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
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Комарову Сергію Олександровичу 
на вул. Якіра, 14�а 

у Шевченківському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1036/2040 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Комарову Сергію Олександровичу на вул. Якіра, 14�а у Шевченківському райо�
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території середньоповерхо�
вої житлової забудови (лист Департаменту містобудування та архітектури від 14.03.2016 № 3499/0/12�4/27�
16), 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Комарову Сер�
гію Олександровичу на вул. Якіра, 14�а у Шев�
ченківському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,57 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�26859).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці 

Дегтярьовій Тамарі Петрівні 
на вул. Залежній, 14�а 

у Голосіївському районі м. Києва 
для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 1040/2044 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Дегтярьовій Тамарі Петрівні на вул. Залежній, 14�а у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: територія належить до території садибної забудови та тери�
торії захисної зелені, а також частково потрапляє в прибережно�захисну смугу водойми (висновок Департа�
менту містобудування та архітектури від 27.02.2015 № 1734/0/12/27�15), керуючись статтями 9, 118 Земель�
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дегтярьовій Та�
марі Петрівні на вул. Залежній, 14�а у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,08 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для ведення садівництва (К�23893).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Гусєву Володимиру Валерійовичу 
на вул. Отто Шмідта 

у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1052/2056 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Гусєву Володимиру Валерійовичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському райо�
ні м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи Генеральному плану міс�
та Києва, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де�
яких 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гусєву Воло�
димиру Валерійовичу на вул. Отто Шмідта у
Шевченківському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,08 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�26980).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району м. Києва 

на вул. Академіка Туполєва 
(між буд. № 22, № 22�а, № 22�б, № 22�г, № 22�д) 

у Шевченківському районі м. Києва 
для утримання та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 1010/2014 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Академіка Туполєва (між буд. № 22, № 22�а, № 22�б, № 22�г, № 22�д) у Шевченківському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Академіка Туполєва (між буд. № 22,
№ 22�а, № 22�б, № 22�г, № 22�д) у Шевченків�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,93 га (земельна ділянки комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для утримання та обслу�
говування скверу згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�26959).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Аллан Плюс» 

на вул. Ревуцького у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва, обслуговування 

та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 
(для влаштування під’їзних шляхів)

Рішення Київської міської ради № 1043/2047 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Аллан Плюс» на вул. Ревуцького у Дарницько�
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що в матеріалах клопотання відсутні документи, що
підтверджують право власності на майно, розташоване на земельній ділянці, керуючись статтями 9, 123, 124
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою від�
повідальністю «Аллан Плюс» на вул. Ревуцько�
го у Дарницькому районі м. Києва орієнтовною
площею 0,46 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в оренду на 5 років для будівництва, о6лашто�
вування та ремонту об’єктів транспортної ін�

фраструктури (для влаштування під’їзних шля�
хів) (К�24721).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Яловому Володимиру Володимировичу 
на вул. Ягідній у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1038/2042 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Яловому Володимиру Володимировичу на вул. Ягідній у Голосіївському райо�
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка розташована в межах санітарно�захисної
зони від кладовища (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.09.2014 № 9336/0/12/27�
14), 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Яловому Воло�
димиру Володимировичу на вул. Ягідній у Голо�
сіївському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23052).

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
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Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу основних засобів 
(реабілітаційного обладнання) 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва у державну власність

Рішення Київської міської ради № 947/1951 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 листи Мі-
ністерства оборони України від 30 жовтня 2015 року № 220/11764, Шевченківської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації від 01 грудня 2015 року № 109/02/25-10777, Територіального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва від 14 червня 2016 року № 01-09/30,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè îñíîâí³ çàñîáè (ðåàá³ë³òàö³éíå

îáëàäíàííÿ), ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çà-

êð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà

Òåðèòîð³àëüíèì öåíòðîì ñîö³àëüíîãî îáñëóãî-

âóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Øåâ÷åí-

ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ó äåðæàâíó âëàñ-

í³ñòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðî-

íè Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåí-

íÿ.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-

ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ.

3.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 948/1952 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 звернення комунального підприємства «Київський метрополітен» (лист від 23 березня
2015 року № 531-Н) та приватного підприємства «ДЕВ ОЙЛ» (листи від 10 листопада 2014 року № 99, від 3 груд-
ня 2014 року № 110 та від 12 квітня 2016 року № 16), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó

«ÄÅÂ ÎÉË» äåìîíòóâàòè îñíîâí³ çàñîáè, çà-

çíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ áó-

ä³âíèöòâà íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ââåäåííÿ

¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí»:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâí³ çàñî-

áè, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñ-

ëÿ 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 надання дозволу 
Подільському районному управлінню 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві на списання шляхом продажу 

транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 949/1953 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затверджен-
ня Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення Подільського районного управління Головно-
го управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 25 листопада 2015 року № 55/462 та по-
годження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 25 січня 2016 року № 106-485, Ки-
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîííîìó

óïðàâë³ííþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà

âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ñïè-

ñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî÷àòêî-

âîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íå-

çàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íà-

ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³ííþ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ

ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³:

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 950/1954 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 ефективного використання нежитлових при-
міщень 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 íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåí-

äè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ çà óìîâ

çîáîâ’ÿçàííÿ îðåíäàðÿ (äàë³ — äîäàòêîâ³ óìîâè,

àáî óìîâè), à ñàìå:

2.1. Ó ñòðîê íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 18 ì³ñÿö³â ç äà-

òè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè, àëå ó áóäü-ÿêîìó

âèïàäêó íå ï³çí³øå 1 âåðåñíÿ 2018 ðîêó, çä³éñíè-

òè êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêòà îðåíäè â îáñÿç³,

ïåðåäáà÷åíîìó êîøòîðèñîì ðåìîíòíèõ ðîá³ò, çà-

òâåðäæåíèì îðåíäîäàâöåì, íà çàãàëüíó ñóìó 

24,7 ìëí ãðí. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íåîáõ³äíîñò³ â

óòî÷íåíí³ ö³º¿ ñóìè, òàêå óòî÷íåííÿ çä³éñíþºòüñÿ

çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïðè öüîìó ì³í³ìàëü-

íà ñóìà ³íâåñòèö³é ó êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêòà

îðåíäè ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå ïîâèííà ñòàíî-

âèòè ìåíøå í³æ 17,0 ìëí ãðí.

2.2. Âñòàíîâèòè, ùî äîãîâ³ð îðåíäè ìîæå áó-

òè ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî çà ³í³ö³àòèâîþ îðåíäî-

äàâöÿ ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îðåíäàðåì îáîâ’ÿçêó,

ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öèõ óìîâ, à òàêîæ ó ðà-

ç³, ÿêùî ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2018 ðîêó íà îá’ºê-

ò³ îðåíäè íå áóäå ðîçïî÷àòî íàäàííÿ îñâ³òíüî¿ ïî-

ñëóãè ïðèâàòíîãî çàêëàäó îñâ³òè íà ì³í³ìàëüíó

ê³ëüê³ñòü ì³ñöü, ïîãîäæåíî¿ ³ç óïðàâë³ííÿì îñâ³òè

Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿.

2.3. Âñòàíîâèòè, ùî êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì

îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öèõ óìîâ â

÷àñòèí³ îáñÿãó ³íâåñòèö³é ó êàï³òàëüíèé ðåìîíò

îá’ºêòà îðåíäè ³ ï³äïóíêòîì 2.2 öèõ óìîâ â ÷àñòè-

í³ äàòè ïî÷àòêó íàäàííÿ îñâ³òíüî¿ ïîñëóãè çà ì³-

í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ì³ñöü, çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿä-

êó, âèçíà÷åíîìó ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 950/1954

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

№
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
оренд!
ної 
плати у %

Строк, 
на який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШН ГРУП" 

(Код ЄДРПОУ! 38698661) 

Форма власності ! приватна 

Форма фінансування !
госпрозрахункова

ПЛЕХАНОВА ВУЛ, 6!А 
Дніпровський район 

Нежитловий будинок ! 
2!поверховий, 

дошкільний навчальний
заклад №220 

Площа нежитлових
приміщень ! 
1839,48 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ 
(розміщення приватного
дошкільного
навчального закладу)  

1,2 поверхи 

Площа! 1839,48 кв. м

1% 10 років

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 947/1951

Основні засоби (реабілітаційне обладнання), 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

та передаються у державну власність 
до сфери управління Міністерства оборони України

Найменування основних засобів та їх
технічна характеристика

Дата введення
в експлуатацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для
списання

Мережі теплові зовнішні (між ТК № 222/9 та
ТК № 222/9!1 по просп. Броварському, 53!а)
протяжністю 54,5 м, інв. № ВРЗ/24013

1985 1114304,5 243988,45 Акт на списання
основних засобів 
від 11.06.2015 №180

№ п/п Назва Інвентарний
номер

Первісна
вартість, грн

Сума зносу,
грн

Залишкова
вартість, грн

1. Реабілітаційна капсула RVBLUE 10490039 96333,0 65458,0 30875,0

2. Фізіотерапевтичний комплекс MEDIKAL (PR
999 — інтегроване програмне забезпечення
для скануючої лазерної терапії 1100 мВт) з
лазерним зондом MLA!5

10490042 105856,0 103210,0 2646,0

3. Фізіотерапевтичний комплекс MEDIKAL
(RADARMED 2500 СР — інтегроване
програмне забезпечення для
мікрохвильової терапії, включаючи
випромінювач AR)

10490041 37264,0 36332,0 932,0

4. Апарат УЗ ударно!хвильової терапії
Piezowwave

10490074 304000,0 192533,0 111467,0

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 948/1952

Основні засоби, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, враховуються на балансі 
комунального підприємства «Київський метрополітен», дозвіл 

на демонтаж та списання шляхом ліквідації яких надається
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2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðî-

äàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

3.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 949/1953

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні яких 
надається Подільському районному управлінню 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 952/1956

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду єдиним претендентам 
на право оренди

№
п/п

Найменування основних
засобів та їх технічні
характеристики

Рік
випуску

Первісна
вартість, грн

Залишкова
вартість
станом на
01.01.2016, грн

Знос станом на
01.01.2016, грн

Підстава для
списання

1 КІА Clarus, реєстраційний
номер 77586 КА, номер шасі
KNEGC2222V5604997, пробіг
389880 км

1997 30 588,00 0,00 30 588,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
29.05.2015 №4

2 КІА SPORTAGE,
реєстраційний номер 01555
00, номер шасі
KNEJA563525122234, пробіг
344400 км

2001 67 518,00 0,00 67 518,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
29.05.2015 №3

3 ГАЗ!32213, реєстраційний
номер 19020 КА, номер шасі
XTH270500W0088009,
пробіг 341440 км

1998 30 690,00 0,00 30 690,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
29.05.2015 №5

4 ВАЗ!21099, реєстраційний
номер 77221 КА, номер шасі
ХТА21099023368854, пробіг
188550 км

2002 25 575,00 0,00 25 575,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
29.05.2015 №2

5 ВАЗ!2107, реєстраційний
номер 24883 КА, номер шасі
XTA210700Y1323611, пробіг
147265 км

2000 22 506,00 0,00 22 506,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
29.05.2015 №1 

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 952/1956 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 ефективного використання нежитлових при-
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíèì ïðåòåíäåíòàì íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äîãîâîðè îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³-

ùåíü 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 в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 954/1958 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 ïðåòåíäåí-

òó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî-

ãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà 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

Київський міський голова В. Кличко

№
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

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВОРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ СТУДІЙ "МІКС" 

Форма власності — приватна 

Форма фінансування —
госпрозрахункова

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., 32!Б 
Оболонський район 

НБк !3!поверховий
(ЗНЗ№20) 

Площа — 8190,0 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ (погодинно) 

2 поверх 

Площа — 234,0 кв.м

10% 
4 години
на тиждень
у будні дні:
Пн. 16:00!
18:00 
Ср. 16:00!
18:00

2 роки 
364 дні

2. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВОРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ СТУДІЙ "МІКС" 

Форма власності — приватна 

Форма фінансування —
госпрозрахункова

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., 9!Б
Оболонський район
НБк !3!поверховий
(ЗНЗ № 225) Площа –
7944,0 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ (погодинно) 2
поверх 
Площа – 230,0 кв.м

10% 
4 години
на тиждень 
у будні дні: 
Пн. 15:30!
17:30 
Ср. 15:30!
17:30

2 роки 
364 дні

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 954/1958

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальні громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

№
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

Строк, на
який
укладається
договір
оренди 

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДИТИНА" 

Форма власності — приватна 

Форма господарювання —
госпрозрахункова

просп. Навої Алішера, 1 

ДНІПРОВСЬКИЙ район 

НЕЖИЛИЙ БУДИНОК
(КАПІТАЛЬНИЙ), 

ПОЛІКЛІНІКА 

Загальна площа —
6283,7 кв.м

Суб'єкт господарювання,
що діє на основі
приватної власності і
проводить господарську
діяльність з медичної
практики 

1,2 поверхи 

площа — 434,70 кв.м

10% 2 роки 
364 дні 

Про передачу 
у безоплатне користування (позичку) 

виконавчому комітету Жовтоводської міської ради 
Дніпропетровської області транспортного засобу, 

який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 960/1964 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327, 827-829, 833 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення виконкому Жовтоводської міської
ради Дніпропетровської області від 15 січня 2016 року № 1/1-48-01-12 та згоду комунального підприємства
«Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації)» від 12 лютого 2016 року № 111/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-

çè÷êó) ñòðîêîì íà 5 ðîê³â âèêîíàâ÷îìó êîì³-

òåòó Æîâòîâîäñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Äí³ïðîïåò-

ðîâñüêî¿ îáëàñò³ òðàíñïîðòíèé çàñ³á, àâòî-

ìîá³ëü Opel Omega V 2.2, äåðæàâíèé íîìåð

ÀÀ 8209 ÀÀ, ð³ê âèïóñêó — 2003, íîìåð øàñ³

WOLOVBF6931109666, ïåðâ³ñíîþ (áàëàíñî-

âîþ) âàðò³ñòþ 122 292,97 ãðí, çàëèøêîâîþ

âàðò³ñòþ 17 893,03 ãðí, ÿêèé íàëåæèòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíèé íà ïðàâ³ ãîñïî-

äàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)».

2. Âñòàíîâèòè, ùî âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Æîâ-

òîâîäñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îá-

ëàñò³ çä³éñíþº óñ³ ä³¿ ùîäî åôåêòèâíîãî âèêî-

ðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, êð³ì â³ä-

÷óæåííÿ òà ïåðåäà÷³ ó êîðèñòóâàííÿ òðåò³ì îñî-

áàì.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àâòîòðàíñ-

ïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

óêëàñòè ç âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì Æîâòîâîäñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ äîãî-

â³ð áåçîïëàòíîãî êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êè), ïå-

ðåäàòè ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ, êîï³þ äîãîâîðó òà àêòà ïðèèìàííÿ-ïå-

ðåäà÷³ íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
22 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹32(4945)

9

№
п/п

Найменування транспортного
засобу та його технічна
характеристика

Рік випуску Первісна
вартість,
грн

Знос, грн Залишкова
вартість,
грн

Підстава для
списання

1 2 3 4 5 6 7

1. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико!санітарної допомоги № 1 Дарницького
району м. Києва"

1.1. ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 30304 КА, шасі/рама 
№ Y7F311000Y0399645, кузов 
№ 311000Y0399645, 
пробіг 145743 км

2000 31813,00 31813,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
05.11.2015 №1

2. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико!санітарної допомоги № 2"
Шевченківського району м. Києва

2.1. ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ АА7402ОК, шасі/кузов 
№ ХТА21043020880638, 
пробіг 324061км

2002 17917,00 17917,00 V 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
05.04.2016 №1

3. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико!санітарної допомоги № 1" Оболонського
району м. Києва

3.1. ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ АА2820СА, шасі/кузов 
№ ХТА21043020905027, 
пробіг 455969 км

2002 25362,00 25362,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
02.06.2016 №2

3.2. ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ 41224КА, шасі/кузов 
№ ХТА21043020907513
УНІВЕРСАЛ, пробіг 421532 км

2002 24172,00 24172,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
02.06.2016 №1

4. Стоматологічна поліклініка Дарницького району м. Києва

4.1. ВАЗ 21099, реєстраційний 
№ АА1521АО, шасі/кузов 
№ Y6D21099050014267 СЄДАН,
двигун № 21114097591, 
пробіг 254275 км

2005 36621,00 36621,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
30.10.2015 №1

5. Територіальне медичне об'єднання "ПСИХІАТРІЯ" у місті Києві

5.1. УАЗ 3303, реєстраційний 
№ 12267КА, шасі/рама 
№ XTT330300R0295951, двигун
№ 41780041200956,
кузов/коляска R12057, 
пробіг 236400 км

1995 42455,00 42455,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
25.11.2015 №73

5.2. Машина прибиральна КО!705 Б,
реєстраційний № 09873КС,
заводський № 368500, двигун
№ 2370066, пробіг 1670 м/г

1987 10408,00 10408,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
25.11.2015№74

6. Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району м. Києва

6.1. ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ 23454 КА, шасі/кузова 
№ ХТА21043020930846
УНІВЕРСАЛ, номер двигуна
7139572, пробіг 203220 км

2002 29799,00 29799,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
17.04.2015 №1

7. Київська міська психоневрологічна лікарня №3

7.1. ВАЗ!2107, державний номер
1453 КХБ, номер двигуна
3875529, номер кузова
ХТА210700Т0932116, пробіг
478507 км

1995 23024,00 23024,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від
11.12.2015 №1

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 955/1959 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 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 956/1960

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу
на аукціоні яких надається

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 955/1959

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

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 надання дозволу комунальному підприємству «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського
району м. Києва» на списання шляхом продажу транспортних

засобів
Рішення Київської міської ради № 957/1961 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до частини шостої статті 75 та частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк-
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра-
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан-
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Керуюча компанія з обслугову-
вання житлового фонду Солом’янського району м. Києва» від 26 лютого 2016 року № 38-877/03, Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації від 16 березня 2016 року № 108-4021, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-

äó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» íà ñïèñàí-

íÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàð-

ò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿

îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Про надання дозволу 
підприємствам, установам та організаціям 

на списання шляхом продажу 
транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 956/1960 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту

30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра-
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан-
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì

òà îðãàí³çàö³ÿì íà ñïèñàííÿ ç áàëàíñó øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ,

âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåí-

íÿ.

2. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³-

ÿì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðî-

äàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â, 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

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

Орендна
плата

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
СЄНКЕВИЧ СЕРАФИМА
ФЕДОРІВНА 

Форма власності ! приватна 

Форма фінансування !
госпрозрахункова

ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 
№ 23/48, ЛІТ.А 

Подільський район 

ЖБк ! 9 поверховий 

Площа!5817,3 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ
ХУДОЖНИКА НА
ПЛОЩІ, ЯКА НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 

1!й поверх 

Площа ! 9,60 кв.м

1% 2 роки 
364 дні

Про перейменування Державної дитячої хореографічної студії
українського танцю «Барвіночок»

Рішення Київської міської ради № 962/1966 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про освіту»,

«Про позашкільну освіту», враховуючи звернення Державної дитячої хореографічної студії українського
танцю «Барвіночок» від 11 липня 2016 року № 105, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè Äåðæàâíó äèòÿ÷ó õîðåî-

ãðàô³÷íó ñòóä³þ óêðà¿íñüêîãî òàíöþ «Áàðâ³íî÷îê»

(ªÄÐÏÎÓ 21517291) ó ïî÷àòêîâèé ñïåö³àë³çî-

âàíèé ìèñòåöüêèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêà

äèòÿ÷à øêîëà óêðà¿íñüêîãî òàíöþ «Áàðâ³íî÷îê»

(äàë³ — Çàêëàä).

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàòâåðäèòè â³äïîâ³äí³ çì³-

íè äî ñòàòóòó Çàêëàäó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³-

ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè,

òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 961/1965

Транспортний засіб, 
який належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації якого надається 

Управлінню праці та соціального захисту населення 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

№
п/п

Найменування транспортного засобу
та його технічна характеристика

Рік
випуску

Первісна
вартість,
грн

Знос, грн Залишкова
вартість,
грн

Підстава для списання

1. ЗИЛ А75, реєстраційний 
№ АА2630АЕ, шасі/кузов 
№ 5301Ю040075461
Y69A0750040B19016, пробіг 78113 км

2004 151278,00 151278,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 18.05.2016
№1

Про надання дозволу 
Управлінню праці та соціального захисту населення 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
на списання шляхом ліквідації транспортного засобу

Рішення Київської міської ради № 961/1965 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, 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 комуналь-
ної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення Управління праці та соціального
захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 травня 2016 року
№ 5814/35-01/07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Óïðàâë³ííþ ïðàö³ òà ñîö³-

àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíîãî

çàñîáó, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî

ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ó äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 340/1205 «Ïðî

íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîäàæ òà ñïèñàííÿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»,

ïîçèö³þ 2.1 âèêëþ÷èòè.

3.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до пункту 1 рішення Київської міської ради 
від 27 жовтня 2011 року № 396/6612 

«Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, 
що належать до комунальної власності територіальної громади

м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації»
Рішення Київської міської ради № 963/1967 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, частини
п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської
міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Ки-
єві», від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міс-
та Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», Київ-
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ðîêó

¹ 396/6612 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êî-

ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íàëåæàòü äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.

Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿» òà äîïîâíèòè éîãî ï³äïóíêòîì

1.4 òàêîãî çì³ñòó:

«1.4. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê-

³íâåñòáóä» íà êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòó-

ò³íñüê³íâåñòáóä» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà».

2. 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 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 1072/2076 від 2 березня 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 ефективного використання нежитлових при-
міщень 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 íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é 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

№
п/п

Найменування транспортних
засобів та їх технічна
характеристика

Рік введення 
в експлуатацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Знос, грн Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для
списання

1 2 3 4 5 6 7

1. ГАЗ 2705, державний
№АА0362ОХ, шасі
№Y7D27052010017501, 2001
року випуску, інвентарний
№1050008657, пробіг 210000
км

2001 30208,33 30208,33 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
16.02.2016 №1

2. ЗИЛ!ММЗ 45065, державний
№АА0361ОХ, шасі
№XTP450650Y0000041,2000
року випуску, інвентарний
№1050008645, пробіг
380000 км

2000 34100,00 34100,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
16.02.2016 №2

3. Ескаватор Борекс 2302,
державний №44680АА, шасі
№000100,2005 року випуску,
інвентарний №1040008669,
пробіг 3430 км

2005 125800,00 125800,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
16.02.2016 №3

4. Автомобіль CHEVROLET
EPICA, державний
№АА8097НІ, шасі
№Y6DLA69LE8B129162, 2008
року випуску, інвентарний
№1050014462, 
пробіг 305000 км

2008 136184,17 136184,17 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
16.02.2016 №4

5. ГАЗ 2705!434, державний
№АА3142ТС, шасі
№Х9627050070534360,2007
року випуску, інвентарний
№1050008715, пробіг 280000
км

2007 73750,00 73750,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від
16.02.2016 №5

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 957/1961

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні яких 
надається комунальному підприємству «Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîì-

ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðî-

äàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â, 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

Київський міський голова В. Кличко
Київський міський голова 

В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 02.03.2017 ¹ 1072/2076

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

єдиному претенденту на право оренди

п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування (код ЄДРПОУ)

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВИРОБНИЧО!КОМЕРЦІЙНА
ФІРМА "ПРОФЕШИНАЛ КЛАС"
(35316486) 

Форма власності ! приватна 

Форма фінансування !
госпрозрахункова

вул. Братиславська, 14!б 

Деснянський район 

Нежитлова будівля ! 
2! поверхова 

Площа!1598,90 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ 

Нежитлові приміщення, 
підвал 
Загальна площа! 
470,90 кв.м

8% 2 роки 
364 дні

Про затвердження міської цільової програми 
«Управління об’єктами комунальної власності територіальної

громади міста Києва на 2016 — 2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 951/1955 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроб-
лення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою ефективного викорис-
тання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
22 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹32(4945)

11

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Óïðàâ-

ë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2016 — 2018

ðîêè» (äàë³ — Ïðîãðàìà), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì òà ãîëîâíèì

ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè.

3. Ñï³ââèêîíàâöÿì Ïðîãðàìè çàáåçïå÷èòè

âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ³íôîðìóâàòè

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî õ³ä

³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè ùî-

êâàðòàëüíî äî 15 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³ò-

íèì ïåð³îäîì.

4. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

4.1. Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ Ïðîãðàìè.

4.2 Ïîäàâàòè çâ³òè ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêî-

íàííÿ Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà ì³-

ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, Äåïàð-

òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü âëàñíîñò³.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ â³äïî-

â³äíèõ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà

Êèºâà íà 2016 ð³ê», ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â

áþäæåò³â ì³ñòà Êèºâà íà 2017 — 2018 ðîêè âðà-

õóâàòè, â ìåæàõ ìîæëèâîñò³ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè

ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà çä³éñ-

íåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.02.2017 ¹ 951/1955

Міська цільова програма 
«Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади 

міста Києва на 2016 — 2018 роки»
1. Паспорт Міської цільової програми 

«Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади 
міста Києва на 2016 — 2018 роки» (далі — програма)

6. Учасники (співвиконавці програми) Структурні підрозділи виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні
адміністрації, комунальні підприємства, установи та
організації

7. Строк виконання програми 2016 ! 2018 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми у тому числі:

23800 тис. грн

9.1. коштів бюджету м. Києва 10900 тис. грн

9.2. залучені кошти 12900 тис. грн

1. Ініціатор розроблення програми Департамент комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про
розроблення програми

п. 2 протоколу доручень № 25, напрацьований під
час наради у першого заступника голови Київської
міської державної адміністрації 28.07.2015

3. Розробник програми Департамент комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми !

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми Департамент комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2. Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè

Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè çóìîâëåíà çàáåçïå÷åííÿì ïðîçîðîñò³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâ-

ë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — êîìó-

íàëüíå ìàéíî), ùî äîñÿãàºòüñÿ ÷³òêî âèçíà÷åíèìè ó ïðîãðàì³ ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè, íà äîñÿãíåí-

íÿ ÿêèõ âèòðà÷àþòüñÿ áþäæåòí³ êîøòè, ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ êîíòðîëþ çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàð-

ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà (äàë³ — êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿).

Àêòóàëüíèì º âñòàíîâëåííÿ áåçïîñåðåäíüîãî çâ’ÿçêó ì³æ âèä³ëåííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â òà ðå-

çóëüòàòàìè ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ùî äîñÿãàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿì ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó ó áþ-

äæåòíîìó ïðîöåñ³.

Êð³ì òîãî, íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè çóìîâëåíà íîâèì Ïîëîæåííÿì ïðî îðåíäó ìàé-

íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21

êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 415/1280, ÿêå ïåðåäáà÷àº ñóòòºâ³ çì³íè ó ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ ìàéíà â îðåíäó

òà çì³íþº ñòàâêè îðåíäíî¿ ïëàòè.

Íèí³, âðàõîâóþ÷è ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íó êðèçó, ñóòòºâå çðîñòàííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íåðóõî-

ìîãî ìàéíà òà åíåðãîíîñ³¿â, ïèòàííÿ åôåêòèâíîãî òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà ñòàº îñîáëèâî àêòóàëüíèì.

Â îñíîâó ïðîãðàìè ïîêëàäåí³ ïîëîæåííÿ Ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Óêðà¿íà — 2020», ñõâàëå-

íî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 5/2015, ïëàíó çàõîä³â ç âèêîíàííÿ Ïðî-

ãðàìè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Óêðà¿íà-2020» ó 2015

ðîö³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 213-

ð, âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà ïðîãðàìà

Àíàë³ç äèíàì³êè îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî ôîí-

ä³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà 2012 — 2015 (ïîòî÷íèé ïåð³îä) ðîêè çóìîâèâ íàïðàöþâàííÿ àêòóàëü-

íèõ çàõîä³â, ÿê³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ çàêð³ïëåííÿ ïîçèòèâíèõ òåíäåíö³é â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ àäì³-

í³ñòðóâàííÿ íàäõîäæåíü â³ä ïðèâàòèçàö³¿, îðåíäè, äèâ³äåíä³â òà ïåðåðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóò-

êó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì º çàáåçïå÷åííÿ ä³ºâîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñ-

òàííÿì êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì,

â÷àñíå íàðàõóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ¿¿ ñòÿãíåííÿ òà ïåðåðàõóâàííÿ ¿¿ ÷àñòèíè äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, âèêîíàííÿ êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ô³íàíñîâèõ ïëàí³â ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ¿õ

çáèòêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ñòàä³¿ ïðèïèíåííÿ, ë³ê-

â³äàö³¿ àáî ðåîðãàí³çàö³¿.

Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ðîçðîáëåí³ íàïðÿìè òà çàõîäè Ïðîãðàìè â ê³íöåâîìó âèñíîâêó ñïðÿ-

ìîâàí³ íà çá³ëüøåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ïðîçîðîñò³ éîãî íàïîâíåííÿ òà çà-

ëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

4. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ïðîãðàìè

Ìåòà Ïðîãðàìè ïîëÿãàº ó çá³ëüøåíí³ îáñÿã³â íàäõîäæåíü êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà øëÿ-

õîì âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñ³â ïðèéíÿòòÿ óïðàâ-

ë³íñüêèõ ð³øåíü, êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì, çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â.

5. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,

ñòðîê³â âèêîíàííÿ ïðîãðàìè

Ïðîâ³äíèìè øëÿõàìè ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ïðîãðàìè º îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ç ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòå-

ìè óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì ñòîëèö³ â ðàìêàõ çàêîíîäàâñòâà, çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëü-

íèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ä³ºâèì ìåõàí³çìîì êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ìàéíà,

â³äíåñåíîãî ¿ì äî ñôåðè òà ïåðåäàíîãî íà áàëàíñ.

Îñíîâíèì äæåðåëîì ïîêðèòòÿ âèòðàò íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ïðîãðàìè âèñòóïàþòü çàëó÷åí³

êîøòè — êîøòè êîíöåñ³îíåð³â, ³íâåñòîð³â òà áàëàíñîóòðèìóâà÷³â íåðóõîìîãî ìàéíà êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ áþäæåò ì³ñòà Êèºâà.

Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî äæåðåë ïîêðèòòÿ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ

âèêîíàííÿ çàõîä³â ïðîãðàìè, íàâåäåí³ ó äîäàòêó 1 äî ïðîãðàìè — «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñü-

êî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2016 — 2018 ðîêè».

6. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïðîãðàìè º: ñòâîðåííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó ãðîìàäÿí äî ³íôîðìàö³¿ ùî-

äî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà; ïðîâåäåííÿ ïîòî÷íî¿ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòà-

ðèçàö³¿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³; óêëàäàííÿ îõîðîííèõ äîãîâîð³â íà îá’ºêòè êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè òà ïàì’ÿòíèêè àðõ³òåêòóðè; ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî; êëàñèô³êà-

ö³ÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïî ãðóïàõ íà ï³äñòàâ³ îá’ºêòèâíèõ êðèòåð³¿â òà ôîðìóâàííÿ

ñòðàòåã³¿ óïðàâë³ííÿ ïî êîæí³é ãðóï³; îïòèì³çàö³ÿ ê³ëüêîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà çàâåð-

øåííÿ ïðîöåñ³â ¿õ ðåîðãàí³çàö³¿, ïðèºäíàííÿ òà ë³êâ³äàö³¿.

Âèêîíàííÿ ïðîãðàìè äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè: ìîäåðí³çàö³þ ñèñòåìè ïåðåäà÷³ â îðåíä-

íå êîðèñòóâàííÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³; âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåõàí³çì³â ñòÿãóâàííÿ ïðî-

ñòðî÷åíèõ ïëàòåæ³â; ïðîçîð³ñòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ïðèâàòèçàö³þ êîìóíàëüíîãî ìàéíà; åôåê-

òèâí³ñòü ðîáîòè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; ï³äâèùèòè ð³âåíü íàðàõóâàííÿ, ñïëàòè òà ïåðåðàõó-

âàííÿ äî áþäæåòó îðåíäíèõ ïëàòåæ³â; ïåðåéòè íà êîíöåñ³éí³ â³äíîñèíè ç óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ç

òåïëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-

äåííÿ, ïîñòà÷àííÿ ãàçó òà îñâ³òëåííÿ.

Âèêîíàííÿ ïðîãðàìè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî îðåíäí³é

ïëàò³ íà 10 — 12 %; çàëó÷èòè ãðîìàäÿí äî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì êîìóíàëüíîãî ìàéíà,

ïðèéíÿòòÿì ð³øåíü ïðî ïðèâàòèçàö³þ, ä³ÿëüí³ñòþ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-

çàö³é; ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà â³äíîøåííÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ìàé-

íîì ç ïðèðîäíèìè ìîíîïîë³ñòàìè; îòðèìóâàòè êîíöåñ³éí³ ïëàòåæ³ â çàëåæíîñò³ â³ä âàðòîñò³ ïå-

ðåäàíîãî ìàéíà òà êîåô³ö³ºíò³â ôîíäîâ³ääà÷³ (çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü íà 20 — 25 %).

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî íàïðÿì³â, çàâäàíü òà çàõîä³â íàâåäåíà ó äîäàòêó 2 äî ïðîãðàìèà-

à»Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2016 — 2018 ðîêè», à ùîäî ïîêàçíè-

ê³â âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ³íôîðìàö³ÿ íàâåäåíà ó äîäàòêó 3 äî ïðîãðàìè — «Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòà-

òèâí³ ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2016 — 2018 ðîêè».

7. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ ïðîãðàìè

Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïî-

ñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïî-

ñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêî-

íàííÿ ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 1 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê 1

äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 

«Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

íà 2016 — 2018 ðîêè»

Ресурсне забезпечення міської цільової програми
«Управління об’єктами комунальної власності 

територіальної громади міста Києва на 2016 — 2018 роки»

Рік Бюджет міста Києва, тис.
грн

Залучені кошти, тис. грн Обсяг коштів, які
пропонується залучити,

тис. грн

2016 4400 4300 8700

2017 3050 4300 7350

2018 3450 4300 7750

Всього: 10900 12900 23800

Київський міський голова
В. Кличко
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№ з/п Пріоритетні завдання Заходи Термін виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість, тис. гривень Очікувані результати

2016

2017

2018

1. Створення вільного доступу
громадян до інформації щодо
використання майна комунальної
власності територіальної громади
міста Києва

1.1. Створення, впровадження та супроводження
інформаційного ресурсу щодо отримання зворотної
інформації від громадян в частині цільового використання
майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва, апарат
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Не потребує
фінансування

Залучення громадськості до
контролю за використанням
майна комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

1.2. Створення, впровадження та супроводження
компонента щодо претензійно!позовної роботи як
складової частини Єдиної інформаційної системи
Департаменту комунальної власності м. Києва, з
відображенням інформації на єдиному веб!порталі

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва, апарат
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Бюджет міста
Києва

500
250
250

Забезпечення поінформованості
населення міста

1.3. Створення, впровадження та супроводження
компонента щодо акумуляції інформації про об'єкти
комунальної власності територіальної громади міста Києва
та їх рух як складової частини Єдиної інформаційної
системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з
відображенням інформації на єдиному веб!порталі (в т. ч.
створення "Класифікатора об'єктів комунальної власності
міста Києва")

1.4. Створення, впровадження та супроводження
компонента щодо приймання, обробки і узагальнення
фінансової звітності та фінансових планів комунальних
підприємств (установ, організацій) як складової частини
Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної
власності м. Києва, з відображенням інформації на
єдиному веб!порталі

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва, апарат
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
комунальні підприємства,
установи, організації
територіальної громади міста
Києва, районні в місті Києві
державні адміністрації,
структурні підрозділи
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Бюджет міста
Києва

1000 
500 
500

Підвищення рівня
транспарентності (прозорості),
задоволення інформаційних
потреб власника комунальних
підприємств, організацій,
підвищення ефективності роботи
комунальних підприємств
(установ, організацій) та
ефективності контролю за
збереженням комунального
майна

1.5. Створення, впровадження та супроводження
компонента щодо автоматизації процесу та повноти
інформації щодо етапів передачі в оренду комунального
майна як складової частини Єдиної інформаційної системи
Департаменту комунальної власності м. Києва, з
відображенням інформації на єдиному веб!порталі

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва, апарат
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві державні
адміністрації

Бюджет міста
Києва

400 
300 
300

Забезпечення прозорості
процесів передачі нерухомого
майна комунальної власності
територіальної громади міста
Києва в оренду

1.6. Автоматизація підготовки документів, необхідних для
прийняття до комунальної власності об'єктів права
державної та приватної власності (за наявності відповідних
ініціатив)

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва, апарат
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
органи управління

Бюджет міста
Києва

500 
250 
250

Збільшення кількості об'єктів
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

2. Запровадження нових форм
утримання майна комунальної
власності міста територіальної
громади міста Києва

Впровадити надання балансоутримувачами нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва послуг по обслуговуванню будівель (нежитлового
фонду), у яких є інші користувачі або власники

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
комунальні підприємства

Не потребує
фінансування

Забезпечення підвищення
ефективності діяльності
комунальних підприємств міста
та надання якісних послуг іншим
власникам або користувачам
об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

3. Впровадження європейських
стандартів у сфері облікових
даних об'єктів нерухомого майна
міста Києва

3.1. Розробка та впровадження програмного комплексу
"Єдина електронна база облікових даних об'єктів
нерухомого майна міста Києва та архівів технічної
документації"

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), комунальне
підприємство Київської міської
ради "Київське міське бюро
технічної інвентаризації"

Бюджет міста
Києва

1500 
1500 
1900

Забезпечення прозорості
діяльності Київського міського
бюро технічної інвентаризації та
задоволення потреб власників
об'єктів нерухомого майна міста
Києва

3.2. Замовлення балансоутримувачами нерухомого майна
комунальної власності технічних паспортів на об'єкти
комунальної власності територіальної громади міста Києва

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації),балансоутриму!
вачі нерухомого майна
комунальної власності, районні
в місті Києві державні
адміністрації, структурні
підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Власні кошти
балансо!
утримувачів

2800 
2800 
2800

Забезпечення фіксації площ
об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

3.3. Балансоутримувачам нерухомого майна комунальної
власності подати заяви про державну реєстрацію прав на
об'єкти комунальної власності за територіальною
громадою міста Києва та отримати витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації),
балансоутримувачі нерухомого
майна комунальної власності,
районні в місті Києві державні
адміністрації, структурні
підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Власні кошти
балансо!
утримувачів

1500 
1500 
1500

Захист майнових прав
територіальної громади міста
Києва

3.4. Акумуляція інформації про зареєстровані речові права
на об'єкти комунальної власності територіальної громади
міста Києва

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації),
балансоутримувачі об'єктів

Не потребує
фінансування

Наявність достовірної та повної
інформації про об'єкти
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва, можливість її
використання в оперативному
режимі, прозорість та доступність
до інформації про об'єкти
комунальної власності

4. Приведення у відповідність до
законодавства відносин у сфері
управління майном комунальної
власності територіальної громади
міста Києва з природними
монополістами

Перехід на концесійні відносини управління майном
комунальної власності територіальної громади міста Києва
з теплового забезпечення та гарячого водопостачання,
холодного водопостачання та водовідведення, постачання
газу та освітлення

2016 ! 2017 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), структурні
підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
комунальні підприємства

Залучені кошти
Кошти
концесіонерів
Власні кошти
балансо!
утримувачів

Надходження концесійних
платежів до бюджету міста Києва
в залежності від вартості
переданого майна та коефіцієнтів
фондовіддачі (збільшення
надходжень на 20 ! 25 %);
модернізація основних засобів
підприємств та впровадження
інноваційних технологій;
інтернаціоналізація бізнесу,
залучення внутрішніх та зовнішніх
інвестицій
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5. Створення сприятливих умов для
впровадження інвестиційної
діяльності у місті Києві

5.1. Контроль за виконанням умов інвестиційних договорів,
предметами яких виступає майно комунальної власності
територіальної громади міста Києва

2016 ! 2018 Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), Департамент
комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
структурні підрозділи
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві державні
адміністрації, комунальні
підприємства, установи,
організації

Не потребує
фінансування

Стимулювання інвестиційної та
інноваційної активності малого та
середнього підприємництва 

5.2. Участь у формуванні переліку об'єктів щодо
будівництва, в т. ч. реконструкції, реставрації тощо,
нежитлових будинків та об'єктів незавершеного
будівництва, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, знаходяться на
балансі комунальних підприємств виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації, структурні
підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
комунальні підприємства

Не потребує
фінансування

Стимулювання інвестиційної та
інноваційної активності малого та
середнього підприємництва

5.3. Здійснення організаційно!правових заходів щодо
розірвання інвестиційних договорів, за якими не
здійснюється реалізація інвестиційних проектів

Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), структурні
підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
комунальні підприємства.

Не потребує
фінансування

Захист майнових прав
територіальної громади міста
Києва

6. Сприяння розвитку економічної
конкуренції між суб'єктами
оціночної діяльності на ринку
послуг, пов'язаних з оцінкою
майна, що належить до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

6.1. Надання консультаційної допомоги суб'єктам оціночної
діяльності

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Не потребує
фінансування

Забезпечить розвиток
економічної конкуренції на ринку
послуг, пов'язаних з оцінкою
майна, що належить до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

6.2. Розміщення на офіційному веб!сайті Департаменту
комунальної власності м. Києва інформації про виконані
роботи суб'єктами оціночної діяльності та вартості майна,
що належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, визначеної за результатами
проведення незалежної оцінки

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Не потребує
фінансування

Інформування громадськості про
вартість майна, що належить до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

7. Підвищення ефективності
управління корпоративними
правами територіальної громади
міста Києва

7.1. Оптимізація належного територіальній громаді міста
Києва корпоративного портфеля 
7.2. Ініціювання продажу пакетів акцій (часток)
господарських товариств, розмір яких не дозволяє
ефективно впливати на прийняття управлінських рішень

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Не потребує
фінансування

Підвищення ефективності
управління корпоративними
правами територіальної громади
міста Києва та оптимізація
належного територіальній
громаді міста Києва
корпоративного портфеля
Надходження коштів до бюджету
міста Києва

8. Оптимізація кількості
комунальних підприємств
(установ, організацій) та участь в
роботі, спрямованій на
зменшення кількості збиткових
підприємств

8.1. Координація діяльності з припинення (ліквідації,
реорганізації) комунальних підприємств (установ,
організацій), по яким прийняті рішення Київською міською
радою та колишніми районними радами (щодо яких
прийнято рішення про їх ліквідацію)

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
структурні підрозділи
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Не потребує
фінансування

Зменшення кількості
комунальних підприємств
(установ, організацій), що
знаходяться в стадії припинення
(ліквідації, реорганізації) та
зменшення кількості збиткових
комунальних підприємств

8.2. Передача єдиних майнових комплексів збиткових
комунальних підприємств в концесію (оренду) в рамках
державно!приватного партнерства

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), структурні
підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
комунальні підприємства

Кошти
концесіонерів
Власні кошти
балансо!
утримувачів

Зменшення навантаження на
міський бюджет;  надходження
концесійних (орендних) платежів
до бюджету міста Києва в
залежності від вартості
переданого майна та коефіцієнтів
фондовіддачі; модернізація
основних засобів підприємств та
впровадження інноваційних
технологій; мінімізація ризиків
виникнення заборгованості по
заробітній платі працівників !
мешканців міста Києва;
інтернаціоналізація бізнесу,
залучення внутрішніх та зовнішніх
інвестицій

9. Координація роботи з інтеграції
облікових систем, що існують на
рівні комунальних підприємств,
організацій, установ
територіальної громади міста
Києва, з Єдиною інформаційною
системою

Ведення облікових систем на єдиних організаційно!
методичних засадах; обмін електронними документами;
онлайн!доступ Департаменту комунальної власності 
м. Києва та інших органів управління до облікових систем
комунальних підприємств, (організацій, установ)

2016 ! 2018 Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), комунальні
підприємства, установи,
організації, районні в місті Києві
державні адміністрації,
структурні підрозділи
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня
транспарентності (прозорості),
задоволення інформаційних
потреб власника комунальних
підприємств, установ,
організацій, підвищення
ефективності роботи
комунальних підприємств
(установ, організацій) та
ефективності контролю за
збереженням комунального
майна територіальної громади
міста Києва

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê 3  

äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè "Óïðàâë³ííÿ îá'ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

íà 2016 - 2018 ðîêè"

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА НА 2016 - 2018 РОКИ"

№ з/п Показники Од. виміру Роки

2016 2017 2018

1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн, тис. грн 8700 7350 7750

у тому числі:

1.1. Витрати з бюджету м. Києва тис. грн 4400 3050 3450

1.2. Кошти балансоутримувачів нерухомого майна комунальної власності тис. грн 4300 4300 4300
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Про проведення фестивалю 
«Французька весна в Україні» на Софійській площі

Розпорядження № 286 від 14 березня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь-

кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не-
державних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищ-
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Прави-
ла благоустрою міста Києва», враховуючи лист Посольства Французької Республіки в Україні від 08 грудня 2016
року № 2016-885992, з метою організації змістовного дозвілля киян і гостей міста, зміцнення міжнародних
культурних зв’язків, утвердження міста Києва як європейського культурного центру:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Ïîñîëüñòâà Ôðàí-

öóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ òà Ôðàíöóçüêîãî

³íñòèòóòó â Óêðà¿í³ ùîäî ïðîâåäåííÿ ôåñòèâà-

ëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà Ñîô³éñüê³é

ïëîù³ 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó, ïðîâåäåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà äî-

òðèìàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïå-

êè ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà-

¿í³» íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó áå-

ðóòü íà ñåáå Ïîñîëüñòâî Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóá-

ë³êè òà Ôðàíöóçüêèé ³íñòèòóò â Óêðà¿í³.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

3.1. Ìîíòàæ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ, íåîá-

õ³äíîãî äëÿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçü-

êà âåñíà â Óêðà¿í³», áóäå âèêîíàíî íà Ñîô³é-

ñüê³é ïëîù³ 30 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.

3.2. Äåìîíòàæ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ áó-

äå âèêîíàíî 02 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

3.3. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàí-

öóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñ-

òàííÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â òà â³äêðèòîãî âîã-

íþ áåç îòðèìàííÿ ïîãîäæåíü, âèçíà÷åíèõ çà-

êîíîäàâñòâîì.

4. Ïîñîëüñòâó Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà-

¿í³ òà Ôðàíöóçüêîìó ³íñòèòóòó â Óêðà¿í³:

4.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà

Ñîô³éñüê³é ïëîù³ òà â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî

áëàãîóñòðîþ.

4.2. Çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî óêëàäåííÿ äîãî-

âîð³â íà ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ òà âèâåçåííÿ

ñì³òòÿ ç òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàí-

öóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà ÷àñ ìîíòàæó/äåìî-

íòàæó êîíñòðóêö³é òà íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ôåñ-

òèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³».

4.3. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç Ãî-

ëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàð-

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³-

çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà Ñî-

ô³éñüê³é ïëîù³.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

5.1. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñòè çì³íè

â ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî

òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³-

äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü ÷åðåç ì³ñöå ïðîâåäåí-

íÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà

Ñîô³éñüê³é ïëîù³.

5.2. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ

ïðî çì³íè, ùî ñòîñóþòüñÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó òà íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ» ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â ìåæàõ êîì-

ïåòåíö³¿:

6.1. Çàáåçïå÷óâàòè íåäîïóùåííÿ ïàðêóâàí-

2. Продукту

2.1. Кількість електронних баз "Єдина електронна база облікових даних об'єктів нерухомого майна м. Києва та архівів технічної документації" од. 1 1 1

2.2. Кількість технічних паспортів, замовлених балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності, їх державна реєстрація та отримання
свідоцтв і витягів

од. 5000 5000 7000

2.3. Кількість електронних компонентів щодо претензійно!позовної роботи як складових частин Єдиної інформаційної системи Департаменту
комунальної власності м. Києва

од. 1 1 1

2.4. Кількість електронних компонентів щодо акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності та їх рух як складових частин Єдиної
інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од. 1 1 1

2.5. Кількість електронних компонентів щодо підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та
приватної власності

од. 1 1 1

2.6. Кількість електронних компонентів щодо приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів як складових частин
Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од. 1 1 1

2.7. Кількість електронних компонентів щодо автоматизації процесу та повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна як
складових частин Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од. 1 1 1

3. Ефективності

3.1. Середні видатки на створення та наповнення "Єдиної електронної бази облікових даних об'єктів нерухомого майна м. Києва та архівів технічної
документації"

тис. грн 1500 1500 1500

3.2. Середні видатки на замовлення балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів, державна реєстрація та
отримання свідоцтв і витягів

тис. грн 4300 4300 4300

3.3. Середні видатки на компонент претензійно!позовної роботи як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної
власності м. Києва

тис. грн 500 250 250

3.4. Середні видатки на компонент акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності та їх рух як складової частини Єдиної інформаційної
системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн 500 250 250

3.5. Середні видатки на компонент підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та приватної
власності

тис. грн 500 250 250

3.6. Середні видатки на компонент приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів як складової частини Єдиної
інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн 1000 500 500

3.7. Середні видатки на компонент автоматизації процесу та повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна як складової
частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн 400 300 300

4. Якості

4.1. Динаміка наповнення "Єдиної електронної бази облікових даних об'єктів нерухомого майна м. Києва та архівів технічної документації" 1 1 1,05

4.2. Динаміка отримання балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів, державної реєстрації та отримання
свідоцтв і витягів

1 1,05 1,1

4.3. Динаміка створення компоненту претензійно!позовної роботи як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної
власності м. Києва

1 1,01 1,02

4.4. Динаміка створення компоненту акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності та їх рух, як складової частини Єдиної інформаційної
системи Департаменту комунальної власності м. Києва

1 1,1 1,1

4.5. Динаміка створення компоненту підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та
приватної власності

1 1 1

4.6. Динаміка створення та наповнення компоненту приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів, як складової
частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

1 1,1 1,1

4.7. Динаміка створення та наповнення компоненту автоматизації процесу і повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна,
як складова частина Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

1 1,1 1,1

Київський міський голова В. Кличко

íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ïîðóøåíü ïðàâèë

çóïèíêè, ñòîÿíêè äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî ðîç-

ì³ùåííÿ ãëÿäà÷³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòè-

âàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà âóë. Ìà-

ë³é Æèòîìèðñüê³é, âóë. Ñîô³¿âñüê³é, ó ïðîâ.

Ðèëüñüêîìó, íà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³ òà

âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (â³ä âóë. ²ðèíèíñüêî¿ äî

âóë. Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿).

6.2. Çàáåçïå÷èòè ì³ñöÿ ïàðêóâàííÿ äëÿ òðàíñ-

ïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòèìå òåõí³÷íå îáëàäíàí-

íÿ, çâóêîâó òà îñâ³òëþâàëüíó àïàðàòóðó äëÿ

ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³».

7. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè

01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ç 19.00 äî 23.00:

7.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà Ñîô³é-

ñüê³é ïëîù³.

7.2. Çàáîðîíó ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó âóë.

Ìàëîþ Æèòîìèðñüêîþ, Ñîô³¿âñüêîþ, ïðîâ.

Ðèëüñüêèì, Âîëîäèìèðñüêèì ïðî¿çäîì òà âóë.

Âîëîäèìèðñüêîþ (â³ä âóë. ²ðèíèíñüêî¿ äî âóë.

Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿).

7.3. Óìîâè äëÿ â³ëüíîãî çà¿çäó ³ âè¿çäó äî òå-

ðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà

âåñíà â Óêðà¿í³» àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé áóäå ïå-

ðåâîçèòè òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ, çâóêîâó òà îñ-

â³òëþâàëüíó àïàðàòóðó.

8. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-

¿íè ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæ-

íî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñ-

òèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà Ñî-

ô³éñüê³é ïëîù³ 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â ïåðåäáà-

÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

9. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ÷åð-

ãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàí-

öóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó íà

Ñîô³éñüê³é ïëîù³ çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòî-

ðà.

10. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü

çà âèêîíàííÿì êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè ðàéî-

íó ïîñò³éíîãî ñàí³òàðíîãî ïðèáèðàííÿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ïðèëåãëèõ ³ çàêð³ïëåíèõ

òåðèòîð³ÿõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ

«Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³».

11. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî» çàáåçïå÷èòè â³äêëþ÷åííÿ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ òà âóë.

Âîëîäèìèðñüê³é ç 20.00 31 áåðåçíÿ 2017 ðî-

êó äî 01.00 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó òà ç 20.00 äî

22.00 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

12. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) âèð³øèòè ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçì³ùåí-

íÿ ³íôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ïðî ïðî-

âåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà-

¿í³» ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

13. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí» çàáåçïå÷èòè òðàíñëÿö³þ â ìåò-

ðîïîë³òåí³ ç 28 áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî 01 êâ³ò-

íÿ 2017 ðîêó (÷îòèðè ðàçè íà äîáó) îãîëîøåí-

íÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà

âåñíà â Óêðà¿í³».

14. Äîçâîëèòè ðóõ òðàíñïîðòó íà âóë. Õðå-

ùàòèê 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» ç

19.00. äî 22.00.

15. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-

ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà

âåñíà â Óêðà¿í³» ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿.

16. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óïðàâë³ííÿ
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè),
òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ
çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó
òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó
êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ
òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â
ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2016 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè
ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ; 01044. ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, (íà
êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³¿ ßßß ¹ 603117, âèäàíå 10
ñåðïíÿ 2005 ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), íà
ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹ 1434-Ñ/ÃÊ â³ä 03 ñåðïíÿ 2005 ðîêó, íà ³ì'ÿ Êó÷åðà Îëåãà
Ñâÿòîñëàâîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³¿ ßßß ¹ 603118, âèäàíå 10
ñåðïíÿ 2005 ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), íà
ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹ 1434-Ñ/ÃÊ â³ä 03 ñåðïíÿ 2005 ðîêó, íà ³ì'ÿ Êó÷åðà Îëåãà
Ñâÿòîñëàâîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òóð÷èíà, 11 ( Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 154),
2-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,2 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 1 481 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 15%.
Îðåíäíà ïëàòà 2 629,12 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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü–
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 40, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 73,30 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ:
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 3806,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
11420,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34,
207-09-30.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 107,9 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:
âóë. Ëþòåðàíñüêà, 33 ë³ò. «À».

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2016 – 3530 600,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà» (ïðîâ.Ìàð’ÿíåíêà,7,280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ

äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 20,0 êâ. ì – 1%, 87,90 êâ. ì – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà ì³ñÿöü: 10132,62 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 
280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15-á, çàãàëüíà ïëîùà – 108,30 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ),
âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 1791900,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15%, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) –
279,96 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – øêîëà ² – III ñòóïåí³â ¹ 119 Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15-á.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ –
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

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

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

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

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

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 ãîä. ó ãðí Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ âóë. Êàóíàñüêà, 2
ÇÍÇ ¹ 66 54,88 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç

³íîçåìíî¿ ìîâè) 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2016

15% 28,88
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí

462,08
(Ïí-×ò: 16.00-20.00)

Передплатні�ціни

на�місяць ......................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ............................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформлення �проводиться �в �реда�ц і ї

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

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

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

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

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

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

1 1 ïîâåðõ âóë. Åíòóç³àñò³â, 5/1-à 17,80 ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò îäÿãó) 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2016

5% 17,80 1352,08
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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 53211
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

ÕÎ×À íèí³øíÿ çèìà áóëà áàãàòîñí³æíîþ ³ ð³÷êó
Äí³ïðî âêðèëà òîâñòà êðèãà, âñå æ Êèºâó ïîâ³íü íå
çàãðîæóº. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» çàÿâèâ çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà — íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Ðîìàí Òêà-
÷óê. «Â³äïîâ³äíî äî Ïëàíó ðåàãóâàííÿ ÊÌÄÀ ç ï³ä-
ãîòîâêè äî ïðîïóñêó ëüîäîõîäó, ïîâåí³ òà äîùîâèõ
ïàâîäê³â ó âåñíÿíèé ïåð³îä òà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ ¿õ îðãàí³çîâàíîãî ïðîõîäæåííÿ ïëàíóþòüñÿ òà
â³äïðàöüîâóþòüñÿ íåâ³äêëàäí³ îðãàí³çàö³éí³ çàõî-
äè», — çàçíà÷èâ Ðîìàí Ñòàí³ñëàâîâè÷. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íàðàç³ ôàõ³âö³ ùîäíÿ ìîí³òîðÿòü ð³âåíü âî-
äè â ð³÷ö³ Äí³ïðî á³ëÿ Êèºâà. ÐÄÀ, ÀÊ ÏÀÒ «Êè¿â-

âîäîêàíàë», ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð», ÊÏ «Ïëåñî», ÏÀÒ
«Óêðòåëåêîì», ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», ÏÀÒ «Êè¿âãàç»
óòî÷íþþòüñÿ ïëàíè ä³é ç ï³äãîòîâêè ïðîïóñêó ïî-
âåí³, âèçíà÷àþòüñÿ äæåðåëà ìàòåð³àëüíîãî ³ ô³íàí-
ñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Îêð³ì öüîãî, ç óðàõóâàííÿì
ïîïåðåäí³õ îö³íîê òà êë³ìàòè÷íèõ åêñòðåìóì³â ñêëà-
äàþòüñÿ êàðòè çîí çàòîïëåííÿ ç âèçíà÷åííÿì îá’ºê-
ò³â æèòòºçàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ, òðàíñïîðòó, åíåð-
ãåòèêè, çâ’ÿçêó òà ³íø³ îá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³
ìîæóòü çàçíàòè íåãàòèâíîãî âïëèâó ïðèðîäíèõ
ÿâèù. Òàêîæ îðãàí³çîâóþòüñÿ îïåðàòèâí³ øòàáè ç
âèçíà÷åííÿì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á, ïîðÿäîê ³íôîð-
ìóâàííÿ, îïîâ³ùåííÿ òà çâ’ÿçêó ó ðàç³ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà âèêîíàííÿì ðîá³ò ç ë³ê-
â³äàö³¿ íàñë³äê³â ïðîõîäæåííÿ ïîâåí³, ïðèâîäÿòü-
ñÿ â ãîòîâí³ñòü ã³äðîìåòðè÷í³ ñïîðóäè, ïðèëàäè òà
îáëàäíàííÿ íà âîäîì³ðíèõ ïîñòàõ. À ùå ïåðåâ³ðÿº-
òüñÿ ñòàí ³ ãîòîâí³ñòü îá’ºêò³â çàáåçïå÷åííÿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ (ìîñò³â, òóíåë³â, ë³í³é çâ’ÿçêó
òà åëåêòðîìåðåæ,òåïëîöåíòðàëåé,òðóáîïðîâîä³â, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ âïëèâó øê³äëèâî¿ ä³¿ ëüîäîõî-
äó). Íà âèïàäîê ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ âîäè â Äí³ïð³ ãî-
òóºòüñÿ äî ðîáîòè ïëàâó÷à íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Ðîñà-
300», ïðîâîäèòüñÿ îáñòåæåííÿ ñïîðóä òà áóä³âåëü ó
çñóâîíåáåçïå÷íèõ çîíàõ ì³ñòà, ñòâîðþþòüñÿ ðåçåð-
âè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ, ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ òà
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ïðèâîäÿòüñÿ â ãîòîâí³ñòü
íàÿâí³ ñèëè òà çàñîáè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â çà-
òîïëåííÿ �
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Ïîâåí³ â ðàéîí³ Êèºâà íå î÷³êóºòüñÿ

Ó ÐÀÌÊÀÕ çàãàëüíîäåðæàâíî¿
îïåðàö³¿ «Ïåðâîöâ³ò», íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» ñòâî-
ðåí³ ìîá³ëüí³ ïàòðóëüí³ ãðóïè ç
âèÿâëåííÿ ôàêò³â çíèùåííÿ ðàí-
íüîêâ³òó÷èõ ðîñëèí. Äî öèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â çàëó÷åí³ ïðàö³âíèêè
Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåê-
ö³¿, Äåðæàâíî¿ ë³ñîâî¿ ³íñïåêö³¿
òà ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³. Çà-
çíà÷åí³ ôîðìóâàííÿ ùîòèæíÿ
çâ³òóþòü ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó,
ê³ëüê³ñòü âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü,
çáèòêè òà âæèò³ çàõîäè ùîäî â³ä-
øêîäóâàííÿ öèõ çáèòê³â.

Ó ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» íàãîëî-
øóþòü, ùî ïåðâîöâ³òè íàëåæàòü
äî ð³äê³ñíèõ òà çíèêàþ÷èõ âèä³â
ðîñëèí. Á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ (øàô-
ðàíè, êðîêóñè, ï³äñí³æíèêè, á³ëî-
öâ³ò, ñîí-òðàâà, ÷åðåìøà) çàíå-

ñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ç³ðâàâøè êâ³òè, ïîðóøóºòüñÿ êî-
ðåíåâà ñèñòåìà ïîëÿíè ïåðâî-
öâ³ò³â, à òàêîæ íå äîçð³âàº íàñ³í-
íÿ. Òîìó êèÿí ïðîñÿòü íå çðèâà-
òè òà íå êóïóâàòè ðîñëèíè á³ëÿ
ñòàíö³é ìåòðî ÷è íà çóïèíêàõ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ç ÷èíèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ïîðó-
øåííÿ ïîðÿäêó ïðèäáàííÿ ÷è
çáóòó ðîñëèí, ùî çàíåñåí³ äî ×åð-
âîíî¿ êíèãè, òÿãíå çà ñîáîþ íà-
êëàäàííÿ øòðàôó â³ä 9 äî 24 íå-
îïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â (â³ä
1700 äî 3650 ãðí) ç êîíô³ñêàö³ºþ
êâ³ò³â. Òàê³ æ ä³¿, ÿê³ â÷èíåí³ ùî-
äî ðîñëèí, ÿê³ íå çàíåñåí³ äî ×åð-
âîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè — â³ä 3 äî
15 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìó-
ì³â (â³ä 340 äî 510 ãðí) �

Ó ñòîëèö³ òðèâàº îïåðàö³ÿ «Ïåðâîöâ³ò»

ÄÍßÌÈ êè¿âñüêîþ ì³ñöåâîþ ïðî-
êóðàòóðîþ ¹ 8 ñï³ëüíî ç³ ñë³ä÷èì
â³ää³ëîì Ñâÿòîøèíñüêîãî ÓÏ ÃÓÍÏ
ó ì. Êèºâ³ ³ç çàëó÷åííÿì ñïåö³à-
ë³ñòà Ñâÿòîøèíñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ïðèïèíåíî ä³-
ÿëüí³ñòü äâîõ íåëåãàëüíèõ àâòî-
ãàçîçàïðàâíèõ ñòàíö³é òà äèçåëü-
íîãî ïóíêòó, ðîçòàøîâàíèõ íà 
âóë. Æìåðèíñüêèé, Ñèìåðåíêà òà
íà ïåðåòèí³ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè òà
âóë. Òóëóçè.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îãëÿäó âñòà-
íîâëåíî, ùî çàïðàâêè ïðàöþâàëè
áåç áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äîêó-
ìåíò³â ³ç ÷èñëåííèìè ïîðóøåí-

íÿìè íîðì äåðæòåõíîãåíáåçïå-
êè. Îäíà ç íèõ, ùî ä³ÿëà ï³ä òîð-
ãîâîþ ìàðêîþ «Áàðñ», ðîçì³-
ùóâàëàñÿ íà òåðèòîð³¿ àâòîñòîÿí-
êè, ï³ä â³êíàìè ïðèâàòíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ³íøà — á³ëÿ òîð-
ãîâîãî ðèíêó. Òàêå íåáåçïå÷íå
«ñóñ³äñòâî» ñòàíîâèëî çàãðîçó æèò-
òþ ãðîìàäÿí. Íàðàç³ íåçàêîíí³ àâ-
òîãàçîçàïðàâêè òà äèçåëüíèé ïóíê
äåìîíòîâàíî.

Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ðîêó ñòî-
ëè÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ ñï³ëüíî ç
ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ó õîä³
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äå-
ìîíòîâàíî 53 íåçàêîííî ðîçì³-

ùåíèõ ÀÃÇÑ, à òàêîæ âèëó÷åíî
ïîíàä 124 òèñ. ë³òð³â ãàçó, âàð-
ò³ñòþ áëèçüêî 1,2 ìëí ãðí. Ùî-
äî âñüîãî ìàéíà ïåðåä ñóäîì ³í³-
ö³éîâàíî ïèòàííÿ íàêëàäåííÿ
àðåøòó òà ñêåðîâàíî ø³ñòü îáâè-
íóâàëüíèõ àêò³â çà ôàêòîì íåçà-
êîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåìè îá’ºêò³â
ÀÃÇÑ �

Ó Ñâÿòîøèíî äåìîíòîâàíî 
òðè íåëåãàëüíèõ àâòîãàçîçàïðàâêè

ÊÎÍÊÓÐÑ «Êðàùèé åêñïîðòåð
ðîêó» çàïî÷àòêîâàíî ì³ñüêîþ
âëàäîþ ó 2015 ðîö³ ç ìåòîþ ï³ä-
âèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ òà ðîçâèòêó åêñïîðòíèõ
ìîæëèâîñòåé êè¿âñüêèõ âèðîá-
íèê³â. Çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ ùîð³÷-
íî, çà ðåçóëüòàòàìè çîâí³øíüî-
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâ óïðîäîâæ ïîïåðåäíüîãî
ðîêó.

Òîð³ê ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 37
ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî âå-
äóòü çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³-
ÿëüí³ñòü. Ó ï³äñóìêó 14 åêñïîð-
òåð³â áóëî âèçíàíî ïåðåìîæöÿ-
ìè, à ñàìå: ÀÒ «²ìïåð³àë Òîáàê-
êî Ïðîäàêøí Óêðà¿íà», ÒÎÂ «Îìàêñ
²íòåðíåøíë», ÒÎÂ «Ð²Ô-1»,
ÒÎÂ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè

«Óêðøïîí», ÒÎÂ «Àðîôåë Ñåì³-
êîð», ÒÎÂ «Ïðîëîã Ñåì³êîð», ÏðÀÒ
«Á³îôàðìà», ÏÀÒ «Ôàðìàê», ÒÎÂ
«ÐÌ-²íâåñò», ÒÎÂ «Êàì-Òðåéä»,
ÒÎÂ «Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíå ï³ä-
ïðèºìñòâî Ïàðèòåò-Ê», ÒÎÂ

«Óêðà¿íñüêà íàôòîõ³ì³÷íà êîì-
ïàí³ÿê ÓÍÕÊ», ÏÀÒ «Êè¿âñüêå
öåíòðàëüíå êîíñòðóêòîðñüêå áþ-
ðî àðìàòóðîáóäóâàííÿ», ÄÏ «Çà-
âîä 410 ÖÀ».

Ó 2017 ðîö³ Äåïàðòàìåíòîì
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ ³í³ö³éîâàíî
çì³íè â ïðîöåäóð³ ïðîâåäåííÿ çà-
õîäó, à ñàìå äî Ïîëîæåííÿ ïðî
êîíêóðñ. Â³äòàê ãðóïó íîì³íàö³é
«Ìàøèíîáóäóâàííÿ» ðîçøèðåíî
äî ÷îòèðüîõ îêðåìèõ ï³äãðóï; â
ñèñòåì³ íàðàõóâàííÿ áàë³â çá³ëü-
øåíî âàãó ïîêàçíèêà «çàãàëüíèé
îáñÿã åêñïîðòó»; â êàðòö³ ó÷àñíè-
êà ïîêàçíèê «ïèòîìà âàãà åêñ-
ïîðòó» âèçíà÷àºòüñÿ â³äíîñíî çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ ïðî-
äóêö³¿ �

Ó ì³ñò³ ïðîâåäóòü êîíêóðñ «Êðàùèé åêñïîðòåð ðîêó»
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