
¹ 34 (4947) | â³âòîðîê | 28 áåðåçíÿ 2017 ð.

íîâèíè

Ó×ÎÐÀ â³äáóëàñÿ ³íñïåêö³ÿ ñòî-
ëè÷íèõ äîð³ã. Ñïî÷àòêó ìåð Êè-
ºâà â³äâ³äàâ âóëèöþ Íàáåðåæíî-
Êîð÷óâàòñüêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³, íà ÿê³é òðèâàº êàï³òàëüíèé
ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ.

«Îñòàíí³é êàï³òàëüíèé ðåìîíò
íà ö³é âóëèö³ â³äáóâñÿ ó 1958 ðî-
ö³! Òîáòî ìàéæå 60 ðîê³â òîìó, òî-
ä³ ÿê åêñïëóàòàö³ÿ äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ — 8-10 ðîê³â, ï³ñëÿ ÷îãî
àñôàëüò ïîòð³áíî ïåðåêëàäàòè.
Ìè ñüîãîäí³ îíîâëþºìî ïðî¿æä-

æó ÷àñòèíó ì³ñòà, ÿêà íå ðåìîí-
òóâàëàñÿ äåñÿòêàìè ðîê³â. Òîð³ê
çàì³íèëè 200 êì äîð³ã ó Êèºâ³.
Öüîãî ðîêó âçÿëè íà ñåáå çàâäàí-
íÿ ðåñòàâðóâàòè 300 êì. ² ðîáîòè
âæå ðîçïî÷àëèñÿ»,— çàçíà÷èâ Â³-
òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Íàðàç³ íà âóëèö³ Íàáåðåæíî-
Êîð÷óâàòñüê³é âëàøòîâàíî íîâó
îñíîâó äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ³
÷àñòêîâî ïîêëàäåíî äâà íèæí³
øàðè àñôàëüòîáåòîíó íà ïðî¿æä-
æ³é ÷àñòèí³ (¿õ áóäå òðè), âñòàíîâ-

ëåíî 25 îïîð çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ ³ íîâèé áîðòîâèé êàì³íü.
Òðèâàþòü ðîáîòè ç âëàøòóâàííÿ
çà¿çä³â äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó òà îñíîâè ïîêðèòòÿ íà òðî-
òóàðàõ. Ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè ðå-
ìîíò ó ëèïí³ 2017 ðîêó.

Ìåøêàíö³ áóäèíê³â, ùî ðîç-
òàøîâàí³ íà âóëèö³ Íàáåðåæíî-
Êîð÷óâàòñüê³é, òàêîæ çâåðíóëè-
ñÿ äî ìåðà ç ïðîõàííÿì çàì³íè-
òè àñôàëüò ó ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî-
¿çäàõ. Ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ âè-
ð³øèòè öå ïèòàííÿ ³ çíàéòè ìîæ-
ëèâ³ñòü çðîáèòè ðåìîíò ó äâîðàõ.

Ï³ñëÿ öüîãî ìåð îçíàéîìèâñÿ
ç âèêîíàííÿì ðîá³ò íà øëÿõîïðî-
âîä³ íà ïðîñïåêò³ Íàóêè, ùî òðè-
âàþòü ç âåðåñíÿ 2016 ðîêó. Âîñ-
òàííº öåé äîðîæí³é îá’ºêò ðåìîí-
òóâàëè ó 1989 ðîö³.

Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ ðîçïîâ³â, ùî
òîð³ê òóò çä³éñíèëè çàõîäè ç âëàø-
òóâàííÿ ïëèòè ïðî¿æäæî¿ ÷àñòè-
íè, ã³äðî³çîëÿö³¿ òà ïîêðèòòÿ ç
ãóñàñôàëüòó, êîíñòðóêö³é òðîòó-
àðó, çàì³íåíî äåôîðìàö³éíèé øîâ
òà âñòàíîâëåíî êîëåñîâ³äá³éíó
ñòð³÷êó òà ïåðèëüíå îãîðîäæåí-
íÿ íà îäí³é ïîëîâèí³ øëÿõîïðî-
âîäó. Ç ïî÷àòêó 2017 ðîêó âèêî-
íàíî ðîáîòè ç ðîçáèðàííÿ áåòîí-
íî¿ ïëèòè ìàã³ñòðàë³, òðîòóàðíèõ
áëîê³â ³ ïåðèëüíî¿ îãîðîæ³. Íèí³
òðèâàþòü çàõîäè íà äðóã³é ïîëî-
âèí³ òðàíñïîðòíîãî îá’ºêòà. Çà-
ãàëîì îíîâëåíèé øëÿõîïðîâ³ä

ïëàíóþòü ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ
äî 1 âåðåñíÿ 2017 ðîêó.

«Ìè âêëàäàºìî ãðîø³ â ðåìîíò
äîð³ã, ïðàöþºìî 24 ãîäèíè íà äî-
áó. Àëå íå ìîæåìî çðîáèòè âñå îä-
íî÷àñíî, áî êîøòè â äîðîãè é ³í-
ôðàñòðóêòóðó íå âêëàäàëèñÿ äå-
ñÿòêàìè ðîê³â, îá’ºêòè ðóéíóâà-
ëèñÿ, òîìó ïåðåáóâàþòü ó òàêîìó
ïîãàíîìó ñòàí³. Ìîæó ñêàçàòè, ùî
òîð³ê ó ì³ñò³ êàï³òàëüíî â³äðåìîí-
òîâàíå äîðîæíº ïîêðèòòÿ íà 84-
îõ âóëèöÿõ. Öüîãîð³÷ ïëàíóºìî
îíîâèòè ïîíàä 100 äîð³ã», — çà-
ÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í â³äçíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³ â
ñòîëèö³ òðèâàþòü ðîáîòè íà Ðó-
ñàí³âñüê³é Íàáåðåæí³é, âóëèöÿõ
Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, Ëóãîâ³é, Ìåõàí³çà-
òîð³â, Ê³êâ³äçå, Ãðàáîâñüêîãî,
9-ãî Òðàâíÿ, Òðóáëà¿í³, Ê³ëüöåâ³é
äîðîç³. Äíÿìè ðîçïî÷íóòüñÿ çà-
õîäè ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðò-
íîãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè ç âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³â-
ñüêîãî. Íåçàáàðîì áóäóòü ïðîäîâ-
æåí³ ðîáîòè ç îíîâëåííÿ âóë. Ñêî-
âîðîäè òà âóë. Ì³æíàðîäíî¿.

À âë³òêó êîìóíàëüíèêè ïðà-
öþâàòèìóòü íà Ïîâ³òðîôëîòñüêî-
ìó ïðîñïåêò³, âóë. Îëåíè Òåë³ãè,
áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, âóë. Áàëü-
çàêà, âóë. Òîëñòîãî, øëÿõîïðîâî-
ä³ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Êîñìîíàâòà
Êîìàðîâà òà áóëüâ. Âàöëàâà Ãàâå-
ëà òà áàãàòüîõ ³íøèõ äîðîæí³õ 
îá’ºêòàõ â ñòîëèö³ �

Ó ì³ñò³ îíîâëÿòü
ïîíàä 100 ìàã³ñòðàëåé
� Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ç ïåðåâ³ðêè ðåìîíòó

ñòîëè÷íèõ äîð³ã

Öüîãîð³÷ ó Êèºâ³ ïëàíóþòü êàï³òàëüíî â³äðåìîí-
òóâàòè ïîíàä 100 äîð³ã. Íàðàç³ ðîáîòè òðèâàþòü
íà Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüê³é, Ðóñàí³âñüê³é Íàáå-
ðåæí³é, âóëèöÿõ Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, Ëóãîâ³é, Ìåõàí³çà-
òîð³â, Ê³êâ³äçå, Ãðàáîâñüêîãî, 9-ãî Òðàâíÿ, Òðóáëà-
¿í³, Ê³ëüöåâ³é äîðîç³. Íà ÷åðç³ — ðåêîíñòðóêö³ÿ
òðàíñïîðòíîãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè ç âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî. À âë³òêó êîìó-
íàëüíèêè ïðàöþâàòèìóòü íà Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó
ïðîñïåêò³, âóë. Îëåíè Òåë³ãè, áóëüâ. Äðóæáè íàðî-
ä³â, âóë. Áàëüçàêà, âóë. Òîëñòîãî, øëÿõîïðîâîä³ íà
ïåðåòèí³ ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà òà áóëüâ.
Âàöëàâà Ãàâåëà òà áàãàòüîõ ³íøèõ äîðîæí³õ îá’ºê-
òàõ â ñòîëèö³.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà
ïëàí ðîáîòè íà 2017 ð³ê

Ó ÷åòâåð íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äå-

ïóòàòè çàòâåðäèëè ó ïåðøîìó ÷èòàíí³

ïëàí ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII

ñêëèêàííÿ íà 2017 ð³ê. ßê çàçíà÷èâ çà-

ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè—ñåêðåòàð Êè-

¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â, äåïóòàòè

ó ñâî¿é ðîáîò³ äîòðèìóâàòèìóòüñÿ îñ-

íîâíèõ ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³ ÊÌÐ —

çàêîííîñò³, ãëàñíîñò³, ï³äçâ³òíîñò³ òà

â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ì³ñòÿíàìè.

«Ó íàñ äóæå àìá³òí³ ïëàíè íà öåé

ð³ê. Ïðèì³ðîì, ìè ìàºìî âíåñòè çì³íè

äî Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ó ñòî-

ëèö³ òà Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè, âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ ïðîäà-

æó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³, çàòâåðäèòè ïåðåë³ê íåæèò-

ëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà

êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, çàòâåðäèòè Ãåí-

ïëàí ì³ñòà ³ ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðî-

êó. Îï³êóâàòèìåìîñÿ áëàãîóñòðîºì Êè-

ºâà, ïàðêàìè, ñêâåðàìè òà çåëåíèìè

çîíàìè.Äî ðå÷³, â íàøèõ ïëàíàõ— îãî-

ëîñèòè ëàíäøàôòíèì çàêàçíèêîì ì³ñ-

öåâîãî çíà÷åííÿ Òðóõàí³â îñòð³â», —

çàçíà÷èâ ïàí Ïðîêîï³â.

Çà éîãî ñëîâàìè, îï³êóâàòèìóòüñÿ

äåïóòàòè ³ ïðîáëåìàìè ÆÊÃ. Çîêðåìà,

öüîãîð³÷ íà çàâîä³ «Åíåðã³ÿ» ìàþòü âñòà-

íîâèòè ñèñòåìè äèìîâî¿ òà ãàçîâî¿ î÷èñò-

êè, ïðîäîâæàòü ðåêîíñòðóêö³þ ÁÑÀ, òà

ñïðèÿòèìóòü ñòâîðåííþ ³ ä³ÿëüíîñò³

ÎÑÁÁ. Òàêîæ Êè¿âðàäà êîðèãóâàòèìå

áþäæåò ì³ñòà òà ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà öåé ð³ê, ³ ôîð-

ìóâàòèìå âèäàòêè íà íàñòóïíèé.

«Ó ïîë³ çîðó, çâ³ñíî,ïåðåáóâàòèìóòü

ïèòàííÿ îñâ³òè, êóëüòóðè òà ìåäèöèíè.

Çîêðåìà, ïðèéìàòèìóòüñÿ ð³øåííÿ ïðî

ñòâîðåííÿ íîâèõ äèòñàäê³â òà øê³ë.Öüî-

ãîð³÷ Êè¿âðàäà ìàº çàïðîâàäèòè ï³ëîò-

íèé ïðîåêò ùîäî ÷àñòêîâîãî â³äøêî-

äóâàííÿ âàðòîñò³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â

äëÿ ë³êóâàííÿ ëþäåé ç ã³ïåðòîí³÷íîþ

õâîðîáîþ», — çàçíà÷èâ ñåêðåòàð 

Êè¿âðàäè.

Ï³ä ïèëüíèì êîíòðîëåì áóäå ³ ñàìà

ä³ÿëüí³ñòü äåïóòàò³â Êè¿âðàäè òà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó.Ïðèì³ðîì,ì³ñüê³ îáðàí-

ö³ çä³éñíþâàòèìóòü ñèñòåìàòè÷íèé êîí-

òðîëü çà äîòðèìàííÿì íîðì äåïóòàò-

ñüêî¿ åòèêè,âåñòèìóòü îáë³ê ³ ðåºñòð çà-

ÿâ ùîäî íàÿâíîñò³ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â,

îòðèìàííÿ ïîäàðóíê³â, â³äìîâè â³ä íå-

ïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Òàêîæ óïðîäîâæ

ðîêó ìàþòü ðîçðîáèòè íîâó ðåäàêö³þ

Êîäåêñó åòèêè äåïóòàòà ÊÌÐ òà ðîçãëÿ-

íóòè àíòèêîðóïö³éíó ïðîãðàìó. Ó ïëà-

íàõ—çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó

ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó òà íîâî¿ ðå-

äàêö³¿ ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ñòîëèö³.

Îêð³ì òîãî, äåïóòàòè âíîñèòèìóòü

çì³íè äî ÷èííèõ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðî-

ãðàì, ñåðåä ÿêèõ— çàáåçïå÷åííÿ êâàð-

òèðàìè ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïî-

ë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, åêîëîã³÷íî-

ãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ì³ñòà, ïðàâîâî¿ îñâ³-

òè, çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, çàáåçïå÷åí-

íÿ ïîòðåá ñòîëèö³ ó äîðîæí³é òà êîìó-

íàëüí³é òåõí³ö³ ì³ñöåâîãî âèðîáíèö-

òâà òîùî.
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Öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü ìàã³ñòðàëåé, øëÿõîïðîâîäè, çàì³íèòè àñôàëüòîâå òà òðîòóàðíå ïîêðèòòÿ  ó äâîðàõ áóäèíê³â
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ïðî çáðîéíó àãðåñ³þ
Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè 

Ñïëàíîâàíà çáðîéíà àãðåñ³ÿ Ðîñ³¿ ïðîòè
Óêðà¿íè ðîçïî÷àëàñÿ 20 ëþòîãî 2014 ðîêó ç
â³éñüêîâî¿ îïåðàö³¿ Çáðîéíèõ Ñèë ÐÔ ³ç çà-
õîïëåííÿ ÷àñòèíè òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè – Êðèì-
ñüêîãî ï³âîñòðîâà. Öÿ äàòà íå çàïåðå÷óºòü-
ñÿ íàâ³òü Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè ÐÔ, îñ-
ê³ëüêè âêàçàíà íà â³äîì÷³é ìåäàë³ «Çà ïî-
âåðíåííÿ Êðèìó». Ì³æ òèì, ëèøå íàñòóï-
íîãî äíÿ Â.ßíóêîâè÷ âò³ê ç Êèºâà, à Ïîñòà-
íîâà ÂÐÓ «Ïðî ñàìîóñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä âèêîíàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâ-
íîâàæåíü òà ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âè-
áîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè», ÿêà ñòàëà ïðè-
âîäîì äëÿ çâèíóâà÷åíü ç áîêó ÐÔ ó í³áèòî
«àíòèêîíñòèòóö³éíîìó çàêîëîò³ â Óêðà¿í³»,
áóëà ïðèéíÿòà ëèøå 22 ëþòîãî 2014 ðîêó.

Íåçàêîííà îêóïàö³ÿ ÀÐ Êðèì òà ì.Ñå-
âàñòîïîëü ñòàëà ëèøå ïåðøèì êðîêîì ÐÔ,
ñïðÿìîâàíèì íà ï³äðèâ íåçàëåæíîñò³ ³ ñó-
âåðåí³òåòó Óêðà¿íè. Êåð³âíèöòâî Êðåìëÿ
çàâæäè áóëî òâåðäî ïåðåêîíàíå, ùî áåç êîí-
òðîëþ íàä Óêðà¿íîþ Ðîñ³ÿ í³êîëè íå ñòàíå
äåðæàâîþ-ñâ³òîâèì ë³äåðîì, à äåìîêðà-
òè÷íà ³ çàìîæíà Óêðà¿íà çàãðîæóâàòèìå
çáåðåæåííþ íèí³øíüî¿ àâòîðèòàðíî¿ âëà-
äè â Ðîñ³¿. Ñàìå òîìó íàñòóïíèì åòàïîì ðî-
ñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ ñòàëà ñïðîáà äåñòàá³ë³çó-
âàòè ñèòóàö³þ ó ñõ³äíèõ òà ï³âäåííèõ ðåã³-
îíàõ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óòâîðåííÿ íà ö³é òå-
ðèòîð³¿ êâàç³-äåðæàâè «Íîâîðîñ³ÿ». Ö³ ïëà-
íè áóëè îïðèëþäíåí³ ðîñ³éñüêèì ïðåçè-
äåíòîì Â.Ïóò³íèì ó õîä³ òåëåâ³ç³éíî¿ ïðîã-
ðàìè «Ä³àëîã ç ðîñ³ÿíàìè» íà Ïåðøîìó êà-
íàë³ 17 êâ³òíÿ 2014 ðîêó. Ïîâí³é ðåàë³çàö³¿
öèõ ïëàí³â âäàëîñÿ ïåðåøêîäèòè, àëå ðî-
ñ³éñüê³ ðåãóëÿðí³ â³éñüêà òà êåðîâàí³ ÐÔ
ÍÇÔ îêóïóâàëè îêðåì³ ðàéîíè Äîíåöüêî¿
òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé Óêðà¿íè.

Çáðîéíà àãðåñ³ÿ º ëèøå îäíèì ç åëåìåí-
ò³â ã³áðèäíî¿ â³éíè Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè. ²í-
øèìè åëåìåíòàìè ñòàëè: 

1) ïðîïàãàíäà, ùî áàçóºòüñÿ íà áðåõí³
òà ï³äì³í³ ïîíÿòü; 2) òîðãîâåëüíî-åêîíî-
ì³÷íèé òèñê; 3) åíåðãåòè÷íà áëîêàäà; 4) òå-
ðîð ³ çàëÿêóâàííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè; 5) ê³-
áåð-àòàêè; 6) êàòåãîðè÷íå çàïåðå÷åííÿ ñà-
ìîãî ôàêòó â³éíè ïîïðè íàÿâí³ñòü áåçë³÷³
íåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â; 7) âèêîðèñòàííÿ ó
ñâî¿õ ³íòåðåñàõ ïðîðîñ³éñüêèõ ñèë òà äåð-
æàâ-ñàòåë³ò³â; 8) çâèíóâà÷åííÿ ³íøî¿ ñòî-
ðîíè ó âëàñíèõ çëî÷èíàõ.

Àêòèâíó ôàçó çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³¿ ïðî-
òè Óêðà¿íè âäàëîñÿ çóïèíèòè çàâäÿêè ìóæ-

íîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêèé ñòàâ íà çà-
õèñò ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè ó ñêëàä³ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿-
íè òà ³íøèõ îáîðîííèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì ïðîòèä³¿ àãðåñî-
ðó ñòàëè ñï³ëüí³ ïîë³òèêî-äèïëîìàòè÷í³
çóñèëëÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà. 27
áåðåçíÿ 2014 ðîêó Ãåíåðàëüíà àñàìáëåÿ
ÎÎÍ ñõâàëèëà Ðåçîëþö³þ 68/262 «Òåðèòî-
ð³àëüíà ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè», â ÿê³é ï³äòâåð-
äèëà ì³æíàðîäíî âèçíàí³ êîðäîíè Óêðà¿-
íè òà â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ïðàâîâèõ ï³ä-
ñòàâ äëÿ çì³íè ñòàòóñó ÀÐ Êðèì òà ì.Ñåâàñ-
òîïîëÿ. Àíàëîã³÷íà ïîçèö³ÿ ÃÀ ÎÎÍ áóëà
ï³äòâåðäæåíà ó Ðåçîëþö³¿ 71/205 «Ñèòóà-
ö³ÿ ç ïðàâàìè ëþäèíè â ÀÐ Êðèì òà ì³ñò³
Ñåâàñòîïîëü (Óêðà¿íà)», ñõâàëåí³é 19 ãðóä-
íÿ 2016 ðîêó. Îêð³ì òîãî, â Ðåçîëþö³¿ âïåð-
øå â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ ÎÎÍ Ðîñ³ÿ âèç-
íàºòüñÿ äåðæàâîþ-îêóïàíòîì. ×èñëåíí³ äî-
êóìåíòè íà ï³äòðèìêó òåðèòîð³àëüíî¿ ö³-
ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî-âèç-
íàíèõ êîðäîí³â ïðèéìàëèñÿ ÊÌÐª, ÏÀÐª,
ÏÀ ÎÁÑª òîùî.

Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì òèñ-
êó íà äåðæàâó-àãðåñîðà ñòàëè ïîë³òè÷í³ òà
åêîíîì³÷í³ ñàíêö³¿ êðà¿í Çàõîäó. Âîíè äîç-

âîëèëè ïðèãàëüìóâàòè ðîñ³éñüêó àãðåñ³þ ïðî-
òè Óêðà¿íè,çíèçèòè éìîâ³ðí³ñòü øèðîêîìàñ-
øòàáíîãî âòîðãíåííÿ òà ïðèìóñèëè ÐÔ ñ³ñ-
òè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â,çîêðåìà â ðàìêàõ Òðè-
ñòîðîííüî¿ êîíòàêòí³é ãðóïè (ñòîðîíè êîí-
ôë³êòó – Óêðà¿íà òà ÐÔ, à òàêîæ ÎÁÑª ÿê ïî-
ñåðåäíèê) òà Íîðìàíäñüê³é ÷åòâ³ðö³ (ñòîðî-
íè êîíôë³êòó –Óêðà¿íà òà ÐÔ,ïîñåðåäíèêè –
Ôðàíö³ÿ òà ÔÐÍ). Ð³øåííÿ ïðî ïîñëàáëåííÿ
àáî ñêàñóâàííÿ ñàíêö³é äàñòü ñòàðò äëÿ íî-
âîãî âèòêà ðîñ³éñüêî¿ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿.

Ó ðåçóëüòàò³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³¿ ïðî-
òè Óêðà¿íè çàãèíóëè áëèçüêî 9800 îñ³á,
áëèçüêî 23000 áóëî ïîðàíåíî. Ö³ ïîêàçíè-
êè, çîêðåìà, âêëþ÷àþòü 2819 çàãèáëèõ óê-
ðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðåä-
ñòàâíèê³â ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ òà áåç-
ïåêîâèõ ñòðóêòóð Óêðà¿íè (ñòàíîì íà 14
ëþòîãî 2017 ðîêó); 298 ïàñàæèð³â ðåéñó
MH17, âêëþ÷àþ÷è 80 ä³òåé, ÿê³ ñòàëè æåð-
òâàìè òåðîðèñòè÷íîãî àêòó 17 ëèïíÿ 2014
ðîêó, êîëè ë³òàê Ìàëàéç³éñüêèõ àâ³àë³í³é
áóâ çáèòèé ðîñ³éñüêèìè â³éñüêîâèìè ³ç ÇÐÊ
«Áóê», ùî áóâ äîïðàâëåíèé íà îêóïîâàíó
òåðèòîð³þ Äîíáàñó ç òåðèòîð³¿ ÐÔ; 

Áëèçüêî 1 ìëí. 800 òèñ. ìåøêàíö³â Êðè-
ìó òà Äîíáàñó áóëè çìóøåí³ ïîêèíóòè ñâî¿
äîì³âêè ÿê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè.

Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ îêóïîâàíèìè çàëè-
øàþòüñÿ: Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì (26
081 êì?), ì.Ñåâàñòîïîëü (864 êì?), ÷àñòèíà
Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé (16799
êì?) – âñüîãî 43744 êì?, ùî ñêëàäàº 7,2%
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

Íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ ïàíóº ñòðàõ
òà òåðîð, îêóïàö³éíà âëàäà ä³º ðåïðåñèâ-
íèìè ìåòîäàìè ³ çàëÿêóâàííÿìè, ñèñòåì-
íî ³ ìàñîâî ïîðóøóº ïðàâà ëþäèíè ³ ñâî-
áîäè. Êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ ó ñôåð³ ïðàâ ëþ-
äèíè â îêóïîâàíîìó Êðèìó áóëà çàñóäæå-
íà Ðåçîëþö³ºþ ÃÀ ÎÎÍ 71/205 «Ñèòóàö³ÿ ç
ïðàâàìè ëþäèíè â ÀÐ Êðèì òà ì³ñò³ Ñåâàñ-
òîïîëü (Óêðà¿íà)» â³ä 19 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Åêîíîì³êà Äîíáàñó ïîâí³ñòþ çðóéíîâà-
íà. Óñòàòêóâàííÿ áàãàòüîõ êîëèñü ïîòóæ-
íèõ óêðà¿íñüêèõ çàâîä³â âèâåçåíî íà òåðè-
òîð³þ ÐÔ. Ñèòóàö³ÿ ç çàòîïëåíèìè ã³ðíè-
÷îâèäîáóâíèìè øàõòàìè çàãðîæóº ïîòóæ-
íîþ åêîëîã³÷íîþ êàòàñòðîôîþ. Ðîñ³éñüêà
âëàäà íå äîïóñêàº åêñïåðò³â äëÿ îö³íêè ñè-
òóàö³¿ òà ¿¿ ìîæëèâîãî âèïðàâëåííÿ.

Íà ñõîä³ íåï³äêîíòðîëüíîþ Óðÿäó Óêðà-
¿íè çàëèøàºòüñÿ ä³ëÿíêà óêðà¿íñüêî-ðîñ³é-
ñüêîãî äåðæàâíîãî êîðäîíó ïðîòÿæí³ñòþ
409,7 êì.

Ì³íñüê³ äîìîâëåíîñò³ (Ïðîòîêîë â³ä 
5 âåðåñíÿ 2014 ðîêó, Ìåìîðàíäóì â³ä 19 âå-
ðåñíÿ 2014 ðîêó òà Êîìïëåêñ çàõîä³â â³ä 12
ëþòîãî 2015 ðîêó) º îñíîâîþ ïîë³òè÷íîãî âðå-
ãóëþâàííÿ êîíôë³êòó íà Äîíáàñ³. Âîíè ïîñ-
ò³éíî ïîðóøóþòüñÿ Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³-
ºþ. Ï³äïèñàííÿ Òðèñòîðîííüîþ êîíòàê-
òíîþ ãðóïîþ ïåðøèõ äîêóìåíò³â ó âåðåñ-
í³ 2014 ðîêó â³äáóëîñÿ â³äðàçó ï³ñëÿ ïðÿ-
ìîãî âòîðãíåííÿ ï³äðîçä³ë³â ðåãóëÿðíî¿
àðì³¿ ÐÔ íà Äîíáàñ òà æîðñòîêèõ áî¿â á³ëÿ
²ëîâàéñüêà, ùî ñòàâ ì³ñöåì îäíîãî ç íàé-
ãàíåáí³øèõ çëî÷èí³â ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ íà
Äîíáàñ³. Ùîíàéìåíøå 366 óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â áóëè âáèò³ òà 429 ïîðàíå-

��ÔÀÊÒ 1: ÐÎÑ²ß ÇÀÏËÀÍÓÂÀËÀ
ÇÁÐÎÉÍÓ ÀÃÐÅÑ²Þ ÏÐÎÒÈ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÇÀÇÄÀËÅÃ²ÄÜ.
ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÐÅÂÎËÞÖ²¯ 
Ã²ÄÍÎÑÒ² ÑÒÀËÀ ËÈØÅ 
ÇÐÓ×ÍÈÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 

10 ôàêò³â 10 ôàêò³â 

��ÔÀÊÒ 2: ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ ÀÃÐÅÑ²ß
ÌÀËÀ ÍÀ ÌÅÒ² ÇÍÈÙÅÍÍß
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ßÊ ÍÅÇÀËÅÆÍÎ¯
ÄÅÐÆÀÂÈ

��ÔÀÊÒ 3: ÇÁÐÎÉÍÀ ÀÃÐÅÑ²ß –
ËÈØÅ ÎÄÈÍ Ç ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ²Â
Ã²ÁÐÈÄÍÎ¯ Â²ÉÍÈ ÐÔ ÏÐÎÒÈ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

��ÔÀÊÒ 4: ÌÓÆÍ²ÑÒÜ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ ÒÀ
ÑÎË²ÄÀÐÍ²ÑÒÜ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÑÏ²ÂÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç
ÓÊÐÀ¯ÍÎÞ ÑÒÀËÈ ÍÀ ÇÀÂÀÄ²
ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÀÃÐÅÑÈÂÍÈÕ
ÏËÀÍ²Â ÊÐÅÌËß

��ÔÀÊÒ 5: ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ ÀÃÐÅÑ²ß
ÏÐÈÇÂÅËÀ ÄÎ ÆÀÕËÈÂÈÕ
ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ ÍÀÑË²ÄÊ²Â

��ÔÀÊÒ 6: Ì²ÍÑÜÊ²
ÄÎÌÎÂËÅÍÎÑÒ² ÐÅÃÓËßÐÍÎ
ÏÎÐÓØÓÞÒÜÑß ÐÎÑ²ªÞ
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í³ ï³ä ÷àñ âèõîäó ç ì³ñòà ïî òàê çâàíîìó 
çåëåíîìó êîðèäîðó ï³ä ãàðàíò³¿ êîìàíäè-
ð³â ðîñ³éñüêèõ ï³äðîçä³ë³â 

Âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì Ì³íñüêîãî Ìå-
ìîðàíäóìó ðîñ³éñüêèìè â³éñüêàìè òà ï³ä-
ïîðÿäêîâàíèìè ¿ì ÍÇÔ áóëî çàõîïëåíî 8
ä³ëÿíîê òåðèòîð³¿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1696
êì â ðàéîíàõ, ÿê³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ë³í³¿, âèç-
íà÷åíî¿ Ìåìîðàíäóìîì, ïîâèíí³ çíàõîäè-
òèñü íà òåðèòîð³¿, ï³äêîíòðîëüí³é óêðà¿í-
ñüêîìó óðÿäó.

Ñåðåä íàéá³ëüø ïðîìîâèñòèõ ïîðóøåíü
Ì³íñüêèõ äîìîâëåíîñòåé ç áîêó ÐÔ – íàñ-
òóï òà çàõîïëåííÿ ðîñ³éñüêî-òåðîðèñòè÷-
íèìè ñèëàìè ì³ñòà Äåáàëüöåâå òà íàâêî-
ëèøí³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â 16-18 ëþòîãî 2015
ðîêó, â³äðàçó ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Ì³íñüêîãî
êîìïëåêñó çàõîä³â, ÿêèé âñòàíîâëþâàâ ðå-
æèì íåãàéíîãî òà âñåîõîïëþþ÷îãî ïðèïè-
íåííÿ âîãíþ ç 15 ëþòîãî 2015 ðîêó.

Îäíèì ç îñòàíí³õ ãðóáèõ ïîðóøåíü Ì³í-
ñüêèõ äîìîâëåíîñòåé ñòàëà ñïðîáà íàñòó-
ïó ðîñ³éñüêèõ ã³áðèäíèõ â³éñüê íàÀâä³¿âêó
òà îáñòð³ëè ì³ñòà ç âàæêîãî îçáðîºííÿ 29
ñ³÷íÿ – 3 ëþòîãî 2017 ðîêó. Çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü âèêîðèñòàíèõ áîºïðèïàñ³â ïî ïîçèö³-
ÿõ ÇÑÓ òà îá’ºêòàõ öèâ³ëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè Àâä³¿âêè ñêëàëà 7148 îäèíèöü, âêëþ-
÷àþ÷è 1085ðåàêòèâíèõ ñíàðÿä³â. Âíàñë³-
äîê àòàê òà îáñòð³ë³â çàãèíóëî 10 óêðà¿í-
ñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà 3 ìèðíèõ
ìåøêàíöÿ, 62 â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà 9 ìèð-
íèõ ìåøêàíö³â áóëè ïîðàíåí³.

Çä³éñíèâøè çáðîéíó àãðåñ³þ ïðîòè Óê-
ðà¿íè, Ðîñ³ÿ ïîðóøèëà ôóíäàìåíòàëüí³
ïðèíöèïè òà íîðìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà,
çîêðåìà ò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó: 

• Ñòàòóò³ ÎÎÍ 1945 ðîêó; 
• Çàêëþ÷íîìó àêò³ ÍÁÑª (Ãåëüñ³íñüêî-

ìó Çàêëþ÷íîìó àêò³) 1975 ðîêó; 
• Äåêëàðàö³¿ ïðî ïðèíöèïè ì³æíàðîä-

íîãî ïðàâà, ùî ñòîñóþòüñÿ äðóæí³õ â³äíî-
ñèí ì³æ äåðæàâàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ñòà-
òóòó ÎÎÍ 1970 ðîêó; 

• Ðåçîëþö³¿ ÃÀ ÎÎÍ «Âèçíà÷åííÿ àãðå-
ñ³¿» 1974 ðîêó; 

• Äåêëàðàö³¿ ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü âòðó-
÷àííÿ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè äåðæàâ, ïðî çà-
õèñò ¿õ íåçàëåæíîñò³ òà ñóâåðåí³òåòó 1965
ðîêó; 

• Äåêëàðàö³¿ ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü ³í-
òåðâåíö³¿ òà âòðó÷àííÿ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè
äåðæàâ 1981 ðîêó; 

• Äåêëàðàö³¿ ïðî ïîñèëåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ ïðèíöèïó óòðèìàííÿ â³ä ïîãðîçè ñè-
ëîþ ÷è çàñòîñóâàííÿ ñèëè ó ì³æíàðîäíèõ
â³äíîñèíàõ 1987 ðîêó; 

Ðîñ³ÿ òàêîæ ïîðóøèëà íèçêó äâîñòîðîí-
í³õ òà áàãàòîñòîðîíí³õ äîãîâîð³â òà óãîä,
çîêðåìà: 

• Áóäàïåøòñüêèé ìåìîðàíäóì ïðî ãà-
ðàíò³¿ áåçïåêè ó çâ’ÿçêó ç ïðèºäíàííÿì Óê-
ðà¿íè äî Äîãîâîðó ïðî íåðîçïîâñþäæåí-
íÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿ 1994 ðîêó; 

• Äîãîâ³ð ïðî äðóæáó, ñï³âðîá³òíèöòâî ³
ïàðòíåðñòâî ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ÐÔ 1997 ðîêó; 

• Äîãîâ³ð ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðîñ³éñüêîþ Ôå-
äåðàö³ºþ ïðî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèé äåð-
æàâíèé êîðäîí â³ä 2003 ðîêó; 

• Äîãîâ³ð ì³æ Óêðà¿íîþ òà ÐÔ ïðî ñï³â-
ðîá³òíèöòâî ó âèêîðèñòàíí³ Àçîâñüêîãî
ìîðÿ ³ Êåð÷åíñüêî¿ ïðîòîêè 2003 ðîêó; 

• Óãîäó ì³æ Óêðà¿íîþ òà ÐÔ ïðî ñòàòóñ
òà óìîâè ïåðåáóâàííÿ ×îðíîìîðñüêîãî
ôëîòó ÐÔ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 1999 ðîêó.

Îêóïàö³ÿ òà ïîäàëüøà ñïðîáà àíåêñ³¿
Ðîñ³ºþ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà ì³ñ-
òà Ñåâàñòîïîëü, à òàêîæ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ÐÔ
íà Äîíáàñ³ ö³ëêîâèòî ï³äïàäàþòü ï³ä âèç-

íà÷åííÿ àãðåñ³¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â à),
b), c), d), e) ³ g) ñòàòò³ 3 äîäàòêà äî ðåçîëþ-
ö³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ «Âèçíà÷åí-
íÿ àãðåñ³¿» (3314(XXIX)). Òàê³ ä³¿ º âàæêèì
çëî÷èíîì ïðîòè ì³æíàðîäíîãî ìèðó, ÿêèé
òÿãíå çà ñîáîþ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÿê äåð-
æàâè òà ì³æíàðîäíó êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ¿¿ âèùîãî êåð³âíèöòâà.

×åðåç íåêîíòðîëüîâàíó ä³ëÿíêó óêðà¿í-
ñüêî-ðîñ³éñüêîãî äåðæàâíîãî êîðäîíó Ðî-
ñ³ÿ ïðîäîâæóº ïîñòà÷àííÿ çáðî¿, áîºïðè-
ïàñ³â òà ïàëüíîãî íà îêóïîâàíó òåðèòîð³þ
Äîíáàñó äëÿ ïîñèëåííÿ ï³äðîçä³ë³â ðåãó-
ëÿðíèõ â³éñüê ÐÔ òà ï³äòðèìóâàíèõ íåþ
ÍÇÔ. Òàê, ëèøå ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó ç òåðèòî-
ð³¿ ÐÔ íà îêóïîâàíó ÷àñòèíó Äîíáàñó áóëî
íåçàêîííî ïåðåì³ùåíî 300 òîí áîºïðèïà-
ñ³â òà 2700 òîí ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â. 2 ëþòîãî 2017 ðîêó äî Äîíåöüêà ïðè-
áóâ çàë³çíè÷íèé åøåëîí ç 20 ïëàòôîðì, íà
ÿêèõ áóëî ðîçì³ùåíî 40 îäèíèöü âàæêî¿
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè (òàíêè òà ÑÀÓ).

Ñïåö³àëüíà ìîí³òîðèíãîâà ì³ñ³ÿ ÎÁÑª íå-
îäíîðàçîâî ³íôîðìóâàëà ïðî ïðèñóòí³ñòü
íà Äîíáàñ³ îçáðîºíü òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè,
ùî çíàõîäèòüñÿ ëèøå íà îçáðîºíí³ àðì³¿
ÐÔ. Ëèøå ó 2016 ðîö³ ñïîñòåð³ãà÷³ ÑÌÌ çà-
ô³êñóâàëè íà Äîíáàñ³ âàæêó âîãíåìåòíó
ñèñòåìó «Áóðàò³íî», êîìïëåêñ ðàä³îåëåê-

òðîííîãî ïðèäóøåííÿ Ð-330 «Æèòåëü», áåç-
ï³ëîòíèêè «Îðëàí-10», ìîá³ëüí³ ÇÐÊ «Ãðàä-
Ï» òîùî.

×åðåç íåêîíòðîëüîâàíó ä³ëÿíêó óêðà¿í-
ñüêî-ðîñ³éñüêîãî êîðäîíó ç ÐÔ íà Äîíáàñ ïðî-
äîâæóþòü ïðèáóâàòè ðåãóëÿðí³ â³éñüêà ÐÔ
òà íàéìàíö³. Ðîñ³éñüê³ íàéìàíö³ ï³äïàäà-
þòü ï³ä êâàë³ô³êàö³þ «³íîçåìíèõ áîéîâè-
ê³â-òåðîðèñò³â» â³äïîâ³äíî äî Ðåçîëþö³¿
ÐÁ ÎÎÍ 2178 (2014) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðî-
êó. Âîíè ñêëàäàþòü çíà÷íó ÷àñòèíó ðÿäîâî-
ãî ñêëàäó ñòâîðåíèõ Ðîñ³ºþ íà Äîíáàñ³ 1 òà
2 àðì³éñüêèõ êîðïóñ³â (êîìàíäíèé ñêëàä
ôîðìóºòüñÿ ç êàäðîâèõ îô³öåð³â òà ãåíå-
ðàë³â ÐÔ). ×èñåëüí³ñòü ðåãóëÿðíèõ ðîñ³é-
ñüêèõ â³éñüê íà Äîíáàñ³ êîëèâàºòüñÿ â³ä 3
äî 4,2 òèñ. â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

Âñóïåðå÷ Ì³íñüêèì äîìîâëåíîñòÿì Ðî-
ñ³ÿ òà êîíòðîëüîâàí³ íåþ ÍÇÔ ïðîäîâæó-
þòü ïåðåøêîäæàòè äîñòóïó ÑÌÌ ÎÁÑª äî
íåêîíòðîëüîâàíî¿ ä³ëÿíêè êîðäîíó. Â³çè-
òè ñïîñòåð³ãà÷³â íîñÿòü ñïîðàäè÷íèé òà
íåòðèâàëèé õàðàêòåð ó ïðèñóòíîñò³ ÷ëåí³â
ÍÇÔ.

Ðîñ³ÿ ºäèíà ç äåðæàâ-ó÷àñíèöü ÎÁÑª
áëîêóº ðîçøèðåííÿ ìàíäàòó Ñïîñòåðåæ-
íî¿ ì³ñ³¿ ÎÁÑª, ÿêà ïðàöþº íèí³ íà äâîõ
ðîñ³éñüêèõ ïóíêòàõ ïåðåòèíó êîðäîíó «Ãó-
êîâî» òà «Äîíåöüê», íà âñþ ä³ëÿíêó ðîñ³é-
ñüêî-óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî êîðäîíó,
ïðèëåãëó äî íåêîíòðîëüîâàíî¿ óðÿäîì Óê-
ðà¿íè òåðèòîð³¿ Äîíáàñó.

Ðîñ³ÿ â³äìîâëÿºòüñÿ âèêîíóâàòè ñâîº
çîáîâ’ÿçàííÿ çã³äíî ç ïóíêòîì 4 Ì³íñüêî-
ãî ïðîòîêîëó â³ä 5 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ùîäî
ñòâîðåííÿ áåçïåêîâèõ çîí ó ïðèêîðäîííèõ
òåðèòîð³ÿõ Óêðà¿íè òà ÐÔ ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿì ïîñò³éíîãî ìîí³òîðèíãó òà âåðèô³êà-
ö³¿ ÎÁÑª íà êîðäîí³.

Àãðåñèâíà ïîë³òèêà Ðîñ³¿ ñïðÿìîâàíà íå
ëèøå ïðîòè Óêðà¿íè. Ðîñ³ÿ ïîðóøèëà òåðè-
òîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Ìîëäîâè òà Ãðóç³¿, çàÿâ-
ëÿëà ïðî òåðèòîð³àëüí³ ïðåòåíç³¿ òà ïðî ãî-
òîâí³ñòü «çàõèùàòè» ðîñ³éñüêîìîâíå íàñå-
ëåííÿ êðà¿í Áàëò³¿.Ðîñ³ÿ ï³äòðèìóº ºâðîñêåï-
òè÷í³ òà ðàäèêàëüí³ ðóõè â ªâðîï³.Çàô³êñîâà-
í³ âòðó÷àííÿ ðîñ³éñüêèõ ñïåöñëóæá ó âèáîð-
÷èé ïðîöåñ ó õîä³ âèáîð³â ïðåçèäåíòà ÑØÀ
ó 2016 ðîö³,ê³áåðàòàêè ÐÔ ïðîòè ÎÁÑª,ÔÐÍ,
Ôðàíö³¿. ²ñíóº áàãàòî äîñë³äæåíü ïðî ò³ñí³
çâ’ÿçêè ñïåöñëóæá ÐÔ ç òåðîðèñòè÷íèìè
îðãàí³çàö³ÿìè ²Ä²Ë òà «Àëü-Êà¿äà».

Ïîë³òè÷í³ òà åêîíîì³÷í³ ñàíêö³¿ áóëè
ââåäåí³ ó â³äïîâ³äü íà ðîñ³éñüêó àãðåñ³þ
ïðîòè Óêðà¿íè, òîìó ëèøå ïðèïèíåííÿ
çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè òà â³ä-
íîâëåííÿ ñóâåðåí³òåòó é òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ
äëÿ ¿õíüîãî ñêàñóâàííÿ. Çà ³íøèõ îáñòàâèí
Ðîñ³ÿ ïðîäîâæóâàòèìå ñâîþ àãðåñ³þ, ïî-
øèðþþ÷è ¿¿ íà ³íø³ äåðæàâè ðåã³îíó.

��ÔÀÊÒ 7: ÐÎÇÏÎ×ÀÂØÈ
ÇÁÐÎÉÍÓ ÀÃÐÅÑ²Þ ÏÐÎÒÈ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÐÎÑ²ß ÏÎÐÓØÈËÀ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍ² ÍÎÐÌÈ
ÒÀ ÏÐÈÍÖÈÏÈ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ,
ÍÈÇÊÓ ÄÂÎÑÒÎÐÎÍÍ²Õ ÒÀ
ÁÀÃÀÒÎÑÒÎÐÎÍÍ²Õ
ÄÎÃÎÂÎÐ²Â ÒÀ ÓÃÎÄ

��ÔÀÊÒ 8: ÐÎÑ²ß ÐÅÃÓËßÐÍÎ
ÍÀÏÐÀÂËßª ÊÀÄÐÎÂÈÕ
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ ÒÀ ÇÁÐÎÞ ÍÀ
ÄÎÍÁÀÑ ×ÅÐÅÇ
ÍÅÊÎÍÒÐÎËÜÎÂÀÍÓ Ä²ËßÍÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎÃÎ
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÊÎÐÄÎÍÓ

��ÔÀÊÒ 9: ÏÎÐÓØÅÍÍß
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ Ö²Ë²ÑÍÎÑÒ²
ÒÀ ÍÅÄÎÒÎÐÊÀÍÍÎÑÒ²
ÊÎÐÄÎÍ²Â, ÏÎÃÐÎÇÈ ÑÈËÎÞ,
ÂÒÐÓ×ÀÍÍß Ó ÂÍÓÒÐ²ØÍ²
ÑÏÐÀÂÈ ²ÍØÈÕ ÄÅÐÆÀÂ
ÑÒÀËÈ ÇÂÈ×ÍÎÞ
ÏÐÀÊÒÈÊÎÞ ÐÎÑ²¯

��ÔÀÊÒ 10: ÇÓÏÈÍÈÒÈ
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÓ ÀÃÐÅÑ²Þ ÌÎÆÍÀ
ËÈØÅ ÏÎÑÈËÅÍÍßÌ
ÑÊÎÎÐÄÈÍÎÂÀÍÎÃÎ ÒÈÑÊÓ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÑÏ²ÂÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÍÀ ÐÔ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БАРОКС» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративних 
та виробничо1складських будівель 

з відкритою автостоянкою на вул. Олекси Довбуша, 37 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 980/1984 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно1
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля1
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРОКС» для
експлуатації та обслуговування адміністратив�
них та виробничо�складських будівель з відкри�
тою автостоянкою на вул. Олекси Довбуша, 37
у Дніпровському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі промисловості, транспорту, зв’яз�
ку, енергетики, оборони та іншого призначення,
заява ДЦ № 01005�000227552�014 від 30.11.2016,
справа № Д�7698).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРОКС», за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, в оренду на 15
років земельну ділянку площею 1,1294 га (ка�
дастровий номер 8000000000:66:259:0150, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000388392016) для екс�
плуатації та обслуговування адміністративних
та виробничо�складських будівель з відкритою
автостоянкою на вул. Олекси Довбуша, 37 у
Дніпровському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва у зв’язку із переходом права власно�
сті на майно (договори купівлі�продажу неру�
хомого майна від 17.03.2016 № 302, № 306 та
від 18.03.2016 № 310, № 314).

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

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

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

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
20.09.2016 № 9282/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.08.2016 № 844/41�16.

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.7. У місячний термін подати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування 

магазинів на вул. Декабристів, 6 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 984/1988 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно1
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля1
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю «ІНВЕСТБУДПЕРС�
ПЕКТИВА» для експлуатації та обслуговування
магазинів на вул. Декабристів, 6 у Дарницько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі
житлової та громадської забудови, заява 
ДЦ № 01038�000227644�014 від 30.11.2016,
справа Д�7686).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА», за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в орен�

ду на 10 років земельну ділянку площею 0,0573
га (кадастровий номер 8000000000:90:157:0072,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ�8000383662016) для
експлуатації та обслуговування магазинів на
вул. Декабристів, 6 у Дарницькому районі м. Ки�
єва із земель комунальної власності територі�
альної громади міста Києва у зв’язку з набут�
тям права власності на майно (свідоцтво про
право власності на нерухоме майно від 11.12.2013,
індексні номери 14429338, 14431088 та від
28.11.2013, індексний номер 13583200).

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

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

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

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
03.08.2016 № 7898/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
07.10.2016 № 1076/41�16.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«СТОЛИЦЯ» земельних ділянок 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлово1рекреаційного комплексу 

з об’єктами інженерно1транспортної 
інфраструктури між просп. Миколи Бажана 

та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 986/1990 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 20, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен1
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас1
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини
третьої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рішення Київської
міської ради від 25.12.2012 № 718/9002 «Про затвердження детального плану території 111го мікрорайону По1
зняки1Західні у Дарницькому районі м. Києва» та висновок Департаменту містобудування та архітектури від
09.11.2015 № 15469/0/1214/09115 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельних ділянок товариству з обме�
женою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житло�
во�рекреаційного комплексу з об’єктами інже�
нерно�транспортної інфраструктури між просп.
Миколи Бажана та вул. Зарічною, на вул. Осо�
корській, 8�б та вул. Осокорській, 15 у Дарниць�
кому районі м. Києва (категорія земель — зем�
лі промисловості, транспорту, зв’язку, енерге�
тики, оборони та іншого призначення; землі
житлової та громадської забудови, заява ДД
№ 01330�000205471�014 від 25.03.2016, спра�
ва № Д�7239).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «СТОЛИЦЯ», за умови виконання
пункту 4 цього рішення в оренду на 9 років зе�
мельні ділянки між просп. Миколи Бажана та
вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва,
а саме:

— земельні ділянки з кадастровими номера�
ми 8000000000:90:150:0115 (витяг з Держав�
ного земельного кадастру про земельну ділян�
ку № НВ�8000262062016) площею 0,1604 га,
8000000000:90:150:0117 (витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000262032016) площею 1,0007 га — для
будівництва, експлуатації та обслуговування
об’єктів інженерно�транспортної інфраструк�
тури із земель комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва;

— земельні ділянки з кадастровими номера�
ми 8000000000:90:150:0116 (витяг з Держав�
ного земельного кадастру про земельну ділян�
ку № НВ�8000261992016) площею 0,3462 га,
8000000000:90:150:0118 (витяг з Державного

земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000262082016) площею 0,2800 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово�рекреаційного комплексу із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Змінити цільове призначення земельних
ділянок з кадастровими номерами
8000000000:90:150:0045 площею 0,1000 га,
8000000000:90:150:0048 площею 0,1000 га на
вул. Осокорській, 8�б та вул. Осокорській, 15 у
Дарницькому районі м. Києва, право власності
на які посвідчено державним актом на право
власності на земельну ділянку від 28.04.2011
№ 10�8�00161 та витягом з Державного реєс�
тру речових прав на нерухоме майно про реєс�
трацію права власності від 20.01.2016 № 13018046,
та дозволити товариству з обмеженою відпо�
відальністю «СТОЛИЦЯ» використовувати їх для
будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово�рекреаційного комплексу з об’єктами
інженерно�транспортної інфраструктури.

4. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «СТОЛИЦЯ»:

4.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча та власника земельних ділянок відповідно до
вимог статей 91, 96 Земельного кодексу Укра�
їни.

4.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельних ділянок.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
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відальністю «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА», за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в орен�
ду на 10 років земельні ділянки площею 0,0143
га (кадастровий номер 8000000000:90:159:0017,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ�8000383562016), пло�
щею 0,0438 га (кадастровий номер
8000000000:90:159:0229, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000383532016), площею 0,0622 га (ка�
дастровий номер 8000000000:90:159:0230, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000383542016) для екс�
плуатації та обслуговування магазинів на вул.
Декабристів, 12�а у Дарницькому районі м. Ки�
єва із земель комунальної власності територі�
альної громади міста Києва у зв’язку з набут�
тям права власності на майно (свідоцтво про
право власності на нерухоме майно від 11.12.2013,
індексні номери 14433924, 14432452 та від
17.12.2013, індексний номер 14744628).

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

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

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельних ділянок.

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

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
03.08.2016 № 7897/0/12�4/21�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
07.10.2016 № 1070/41�16.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРАНС1ГРУП КИЇВ» 
земельної ділянки 

для експлуатації 
та обслуговування 

нежитлової будівлі торговельного 
призначення на вул. Саксаганського, 571б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 979/1983 від 23 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС�ГРУП
КИЇВ» для експлуатації та обслуговування не�
житлової будівлі торговельного призначення на
вул. Саксаганського, 57�б у Голосіївському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі житлової
та громадської забудови, заява ДЦ № 01040�
000227890�014 від 02.12.2016, справа Д�7433).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС�ГРУП КИЇВ», за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в орен�
ду на 15 років земельну ділянку площею 0,0166
га (кадастровий номер 8000000000:72:147:0039,
витяг з Державного земельного кадастру 
№ НВ�8000383872016) для експлуатації та об�
слуговування нежитлової будівлі торговельно�
го призначення на вул. Саксаганського, 57�б у
Голосіївському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва, у зв’язку з набуттям права власності
на об’єкти нерухомого майна (свідоцтво про
право власності на нерухоме майно від 25.06.2014
№ 23445965, витяг з Державного реєстру ре�
чових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 25.06.2014 № 23446137).

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС�ГРУП КИЇВ»:

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

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

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
26.02.2016 № 2762/0/12/19�16, Департаменту
культури від 19.09.2016 № 060�6787 та Головно�
го управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.09.2016 № 1039/41�16.

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

3.6. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання земельної ділянки не за цільовим призна�
ченням тягне за собою припинення права ко�
ристування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

4.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
21.09.2015 № 12689/0/12/19�15, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
06.01.2016 № 19�26�7777.31�182/2�16.

4.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до�
говору про пайову участь вирішувати в по�
рядку та випадках, встановлених законодав�
ством.

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

ментації вирішувати в порядку, визначеному за�
конодавством України.

4.7. Земельні ділянки в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

5. Попередити землекористувача та власни�
ка земельних ділянок, що використання землі
не за цільовим призначенням тягне за собою
припинення права користування нею відповід�
но до вимог статей 140, 141, 143 Земельного
кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
гаражно1будівельному 

кооперативу «Позняки13» земельної 
ділянки для експлуатації 

та обслуговування 
гаражів на вул. Канальній, 3 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 988/1992 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк1
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт
15.2 рішення Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 та розглянувши проект землеустрою щодо від1
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки гаражно�будівель�
ному кооперативу «Позняки�3» для експлуата�
ції та обслуговування гаражів на вул. Каналь�
ній, 3 у Дарницькому районі м. Києва (катего�
рія земель — землі житлової та громадської за�
будови, заява ДЦ № 01301�000209537�014 від
26.04.2016, справа 4957).

2. Передати гаражно�будівельному коопера�
тиву «Позняки�3», за умови виконання пункту 3
цього рішення, в оренду на 3 роки земельну ді�
лянку площею 2,6097 га (кадастровий номер
8000000000:90:106:0001, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000242662015) для експлуатації та об�
слуговування гаражів на вул. Канальній, 3 у Дар�
ницькому районі м. Києва із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва.

3. Гаражно�будівельному кооперативу «По�
зняки�3»:

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

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

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

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 03.07.2007
№ 19�6454, Головного управління Держгеокадас�
тру у м. Києві від 04.11.2015 № 19�26�7777.31�
5313/20�15.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА» 
земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування 
магазинів на вул. Декабристів, 121а 

у Дарницькому 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 983/1987 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно1
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля1
нувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельних ділянок товариству з обме�
женою відповідальністю «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕК�
ТИВА» для експлуатації та обслуговування ма�
газинів на вул. Декабристів, 12�а у Дарницько�

му районі м. Києва (категорія земель — землі
житлової та громадської забудови, заява ДЦ
№ 01038�000227645�014 від 30.11.2016, спра�
ва Д�7685).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА» земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування магазину на вул. Дніпродзержинській, 120 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 981/1985 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно1
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля1
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕК�
ТИВА» для експлуатації та обслуговування ма�
газинів на вул. Дніпродзержинській, 120 у Дар�
ницькому районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ № 01005�000227273�014 від 28.11.2016,
справа Д�7682).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА», за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в орен�
ду на 10 років земельну ділянку площею 0,0235 га
(кадастровий номер 8000000000:90:158:0141,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ�8000370592016) для
експлуатації та обслуговування магазину на 
вул. Дніпродзержинській, 120 у Дарницькому
районі м. Києва із земель комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва у зв’яз�
ку з набуттям права власності на майно (свідоц�
тво про право власності на нерухоме майно від
16.12.2013, індексний номер 14732813).

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

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

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

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
03.08.2016 № 7900/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.09.2016 № 1023/41�16.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ІНВЕСТИЦІЙНО1БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС1КАПІТАЛ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель
та споруд на вул. Тальнівській, 2 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 977/1981 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статі 31 Закону України «Про орен1

ду землі», 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 міс1
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО�БУ�
ДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС�КАПІТАЛ» для
експлуатації та обслуговування будівель та спо�
руд на вул. Тальнівській, 2 у Дарницькому райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі житлової
та громадської забудови, заява ДЦ № 01038�
000226073�014 від 15.11.2016 справа Д�7711).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО�БУДІВЕЛЬНА КОМ�
ПАНІЯ «АЛЬЯНС�КАПІТАЛ», за умови виконан�
ня пункту 3 цього рішення, в оренду на 10 років
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастро�
вий номер 8000000000:90:146:0181, витяг з
Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000369592016) для експлу�
атації та обслуговування будівель та споруд на
вул. Тальнівській, 2 у Дарницькому районі м. Киє�
ва із земель комунальної власності територі�
альної громади міста Києва у зв’язку з перехо�
дом права власності на нерухоме майно (дого�
вір купівлі�продажу нерухомого майна від
29.03.2016 № 195).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ІНВЕСТИЦІЙНО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«АЛЬЯНС�КАПІТАЛ»:

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

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

конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
31.08.2016 № 8647/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.09.2016 № 1035/41�16.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

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

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

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці Грищенко Світлані Григорівні 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

продовольчого магазину та кафе на просп. Валерія 
Лобановського, 96 (літера «Б») у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 978/1982 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно1
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля1
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Грищен�
ко Світлані Григорівні для експлуатації та об�
слуговування продовольчого магазину та кафе
на просп. Валерія Лобановського, 96 (літера
«Б») у Солом’янському районі м. Києва (кате�
горія земель — землі житлової та громадської
забудови, заява ДЦ № 030�000227046�014 від
23.11.2016, справа Д�7752).

2. Передати громадянці Грищенко Світлані
Григорівні, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, в оренду на 10 років земельну ділян�
ку площею 0,0649 га (кадастровий номер
8000000000:72:286:0016, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000370062016) для експлуатації та об�
слуговування продовольчого магазину та кафе
на просп. Валерія Лобановського, 96 (літера
«Б») у Солом’янському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва у зв’язку з переходом права
власності на майно (договір купівлі�продажу від
18.04.2016 № 485).

3. Громадянці Грищенко Світлані Григорівні:
3.1. Виконувати обов’язки землекористува�

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

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

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
16.09.2016 № 9213/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
29.09.2016 № 1003/41�16.

3.7. Частину земельної ділянки, що розташо�
вана в межах червоних ліній, використовувати
згідно з статтею 18 Закону України «Про авто�
мобільні дороги».

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА» для експлуатації

та обслуговування, магазину на вул. Симиренка, 2/19 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 982/1986 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно1
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля1
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД�
ПЕРСПЕКТИВА» для експлуатації та обслугову�
вання магазину на вул. Симиренка, 2/19 у Свя�
тошинському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа Д�7683, заява ДЦ № 01005�000227271�
014 від 28.11.2016).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИ�
ВА», за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, в оренду на 10 років земельну ділянку пло�
щею 0,0440 га (кадастровий номер
8000000000:75:318:0079, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000371202016) для експлуатації та об�
слуговування магазину на вул. Симиренка, 2/19
у Святошинському районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва у зв’язку з набуттям права власно�
сті на майно (свідоцтво про право власності на
нерухоме майно від 16.12.2013).

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

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача від�
повідно до статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
03.08.2016 № 7899/0/12�4/19�16 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.09.2016 № 1026/41�16.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати

в установленому порядку.
3.4. У разі необхідності проведення рекон�

струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.5. Питання пайової участі та укладення з Де�
партаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) дого�
вору про пайову участь вирішувати в порядку
та випадках, встановлених законодавством.

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

3.7. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

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

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Поділ�благоустрій»
Розпорядження № 301 від 21 березня 2017 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб�підпри�
ємців та громадських формувань»:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Ïîä³ë-áëàãîóñòð³é», çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1334,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ïîä³ë-áëà-

ãîóñòð³é» çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïîä³ë-áëàãîóñòð³é».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1334 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 21.03.2017 ¹ 301 )

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОДІЛ�БЛАГОУСТРІЙ»

(нова редакція)
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 19033672)

м. Київ
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ïîä³ë-áëàãîóñòð³é» (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) ñòâîðåíî ð³øåííÿì

Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó ¹ 173 «Ïðî ñòâîðåííÿ êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïîä³ë-áëàãîóñòð³é».

Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 200/6416 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëü-

íîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

³è³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿» ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ (äàë³ — Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì).

1.2. Âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè-

¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — Âëàñíèê).

1.3. Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíî íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

º êîìóíàëüíèì óí³òàðíèì ï³äïðèºìñòâîì.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðà-

õóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, øòàìïè, áëàíêè.

1.5. Ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, íîð-

ìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïîä³ëüñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì

Ñòàòóòîì.

2. Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà

2.1. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ïî-

ä³ë-áëàãîóñòð³é».

2.2. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÊÏ «Ïîä³ë-áëàãîóñòð³é».

2.3. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 9/6, ì. Êè¿â, 04071.

3. Þðèäè÷íèé ñòàòóñ Ï³äïðèºìñòâà

3.1. Ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿.

3.2. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî óêëàäàòè óãîäè, íàáóâàòè ìàéíîâ³ òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà,

íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèñòóïàòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ìåòà òà ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà

4.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ Ï³äïðèºìñòâà º íàäàííÿ ïîñëóã þðèäè÷íèì ³ ô³çè÷íèì îñîáàì ó ñôåð³ áëà-

ãîóñòðîþ òà îäåðæàííÿ ïðèáóòêó.

4.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:

4.2.1. Íàäàííÿ â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè, êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã ï³äïðèºì-

ñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì ç ïèòàíü óòðèìàííÿ òåðèòîð³é, áóä³âåëü, ñïîðóä, ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ, åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ, çàáåçïå÷åííÿ áëàãîóñòðîþ ³ îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é, äîòðèìàííÿ

âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè, â òîìó ÷èñë³, àëå íå

âèêëþ÷íî:

â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ëþäåé;

ñâîº÷àñíîãî ïðèáèðàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ âóëè÷íî¿ òîðã³âë³, ñïîðòèâíèõ, êóëüòóðíî-ìàñîâèõ òà êîíöåðòíî-âèäîâèùíèõ çàõîä³â, äî-

çâ³ëëÿ, òîðãîâåëüíèõ ÿðìàðîê, âèñòàâîê, ôåñòèâàë³â òîùî;

óòðèìàííÿ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ àðõ³òåêòóðè;

íàäàííÿ ïîñëóã ç âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ;

ïëàíóâàííÿ çàõîä³â ç â³äíîâëåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é;

âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é òà ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ çà

ðàõóíîê çàëó÷åíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøò³â;

çá³ð òà óçàãàëüíåííÿ â³äîìîñòåé ïðî ñòàí áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îá’ºêò³â ðàéîííî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ùîäî ¿õ ðîçì³ùåííÿ;

ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ì³ñÿ÷íèê³â ç áëàãîóñòðîþ, çàãàëüíîì³ñüêèõ òà ðåñïóáë³êàíñüêèõ êîíêóðñ³â

ç áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ «Ðàéîí íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ»;

âèÿâëåííÿ áåçõàçÿéíîãî ìàéíà, ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíèõ îá’ºêò³â, ìàòåð³àë³â ³ êîíñòðóêö³é,

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ìåõàí³çì³â, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, òèì÷àñîâèõ ñïîðóä îá’ºêò³â çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè;

óòðèìàííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó;

îáñòåæåííÿ, ï³äãîòîâêà ðåêîìåíäàö³é þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì ùîäî óòðèìàííÿ â íà-

ëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³ òåðèòîð³é, áóä³âåëü òà ñïîðóä.

4.2.2. Âèÿâëåííÿ íåäîë³ê³â ó çàáåçïå÷åíí³ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòàíó òåðèòîð³¿, áóä³âåëü, ñïî-

ðóä, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ òà âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

4.2.3. Íàäàííÿ ïîñëóã ç îáñòåæåííÿ ñòàíó áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â òà ³í-

æåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïî-

ðÿäêó.

4.2.4. Ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, áëàãîóñòðîþ,

îçåëåíåííÿ òà ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó.

4.2.5. Âèêîíàííÿ çàâäàíü (çàõîä³â) ç áëàãîóñòðîþ, ³íæåíåðíî-òåõí³÷íîãî òà ñàí³òàðíîãî ñòàíó

òåðèòîð³¿ ðàéîíó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

4.2.6. Âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ äî-

ðîæí³ì ðóõîì â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.2.7. Âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà íà áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ðåñ-

òàâðàö³þ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

4.2.8. Çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ïðîåêò-

íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, óêëàäåíèõ óãîä, çàòâåðäæåíèõ ïëàí³â àñèãíóâàíü â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

4.2.9. Ñï³ëüíî ç â³ää³ëîì êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ äîðó÷åíü,

ðîçïîðÿäæåíü, ïðîòîêîëüíîãî ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòè äåìîíòàæ, ïåðåâåçåííÿ òà çáåð³ãàííÿ áåçõàçÿéíîãî ìàéíà (ê³îñêè, ïàâ³ëü-

éîíè, ãàðàæ³, ðåêëàìîíîñ³¿, çàëèøêè áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, àâòîìîá³ë³ òîùî) òà ñàìîâ³ëüíî ðîç-

ì³ùåíèõ îá’ºêò³â, ðîçì³ùåíèõ ç ïîðóøåííÿì âèìîã Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà.

4.2.10. Íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ òåðèòîð³é, åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ôóíê-

ö³îíóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

4.2.11. Íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ñèñòåìàòèçàö³¿, àâòîìàòèçàö³¿, êîìï’þòåðíî¿ îáðîáêè, çáåð³ãàí-

íÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.2.12. Íàäàííÿ ïîñëóã ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â.

4.2.13. Íàäàííÿ åêñïåäèö³éíèõ òà ðåêëàìíèõ ïîñëóã.

4.2.14. Óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó ó ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.2.15. Îðãàí³çàö³ÿ âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

4.2.16. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ, êóëüòóðíî-ìàñîâèõ òà êîíöåðòíî-âèäîâèùíèõ

çàõîä³â, äîçâ³ëëÿ, òîðãîâåëüíèõ ÿðìàðê³â, âèñòàâîê, ôåñòèâàë³â òîùî.

4.2.17. Ïðîâàäæåííÿ ³íøî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè;

4.3. Ïðîâàäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâîì ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîòðåáóº îòðèìàííÿ äîçâîë³â, ë³öåíç³é, ñåð-

òèô³êàò³â, ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â, ë³öåíç³é, ñåðòèô³êàò³â.

5. Ìàéíî ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà

5.1. Ñòàòóòíèé êàï³òàë Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷åíèé ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 òðàâ-

íÿ 2013 ðîêó ¹ 353/9310 «Ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíîãî ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» òà ñòàíîâèòü 5000 (ï’ÿòü

òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.).

5.2. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

5.3. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì

ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðó-

õîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü âèðîáíè÷³ é íåâèðîáíè÷³ ôîíäè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³,

âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

5.5. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè Âëàñíèêà;

äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ðîá³ò, ïîñëóã, ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³;

êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â;

êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåòó;

áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, ãðîìàäÿí;

³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.6. Óñ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà çàðàõîâóþòüñÿ íà éîãî ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè. Îá³ãî-

â³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà ïåðåáóâàþòü ó éîãî ïîâíîìó ðîçïîðÿäæåíí³. Ïðèìóñîâå ñòÿãíåííÿ (ñïè-

ñàííÿ) êîøò³â çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ.

6. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà

6.1. Äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

6.1.1. Ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, âèçíà÷àòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó â³äïîâ³äíî äî ïð³îðèòåò³â

ä³ÿëüíîñò³, åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà ç óðàõóâàííÿì çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ Âëàñíèêîì, à òàêîæ Îðãà-

íîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ñòàòóòó.

6.1.2. Âñòóïàòè ó âçàºìîâ³äíîñèíè ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ³íîçåì-

íèìè, íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ùîäî äîñÿãíåííÿ ìåòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
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6.1.3. Âèêîíóâàòè ðîáîòè òà íàäàâàòè ïîñëóãè çà ö³íàìè ³ òàðèôàìè, âñòàíîâëåíèìè ñàìîñò³é-

íî àáî íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çà ðåãóëüî-

âàíèìè ö³íàìè ³ òàðèôàìè.

6.1.4. Áðàòè ó÷àñòü ó ïóáë³÷íèõ òîðãàõ, àóêö³îíàõ, çàêóï³âëÿõ.

6.1.5. Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè, ³íø³ ìàòåð³àëè, à â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â äåð-

æàâíî¿ ñòàòèñòèêè — ñòàòèñòè÷í³ äàí³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü.

6.1.6. Çàëó÷àòè äî ðîáîòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ íåîáõ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â.

6.1.7. Â³äêðèâàòè ðîçðàõóíêîâ³ (ïîòî÷í³) òà ³íø³ ðàõóíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ êîøò³â ³ çä³éñíåííÿ âñ³õ

âèä³â ðîçðàõóíêîâèõ, êðåäèòíèõ ³ êàñîâèõ îïåðàö³é ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ çà ïîãîäæåííÿì ç îð-

ãàíàìè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.1.8. Îòðèìóâàòè áàíê³âñüê³ êðåäèòè íà êîìåðö³éí³é, äîãîâ³ðí³é îñíîâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

6.1.9. Âèð³øóâàòè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ ïèòàííÿ ïðàö³âíèê³â.

6.2. Îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà:

6.2.1. Çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³é ³ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî Âëàñíèêîì, à

òàêîæ Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

6.2.2. Çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ³ ïîâíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà ïëàòåæ³â çã³äíî ç âèìîãàìè

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.2.3. Ó íàëåæíîìó ñòàí³ óòðèìóâàòè é çáåð³ãàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çà-

êð³ïëåíå çà Ï³äïðèºìñòâîì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

6.2.4. Ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, äîäåðæàííÿ

âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë ³ íîðì îõîðîíè ïðàö³,

òåõí³êè áåçïåêè.

6.2.5. Çä³éñíåííÿ çàõîä³â äëÿ ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â ÿê â ðåçóëüòàòàõ îñî-

áèñòî¿ ïðàö³, òàê ³ ó çàãàëüíèõ ï³äñóìêàõ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà.

7. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì

7.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð.

7.2. Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

7.3. Äèðåêòîð ³ ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äî-

äåðæàííÿ ïîðÿäêó ³ äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³.

7.4. Çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè äèðåêòîð

Ï³äïðèºìñòâà. Íà ÷àñ â³äïóñòêè àáî çà ³íøèõ ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà çàñòóïíèê äèðåêòî-

ðà ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ, ä³ÿòè áåç äîâ³ðå-

íîñò³ â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿòè éîãî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, ó â³äíîñèíàõ ç ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè.

7.5. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:

âèð³øóº ïèòàííÿ ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ñòàòóòó;

çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü

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

äæåíü Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ïîòî÷íî¿ òà ïåðñïåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà;

íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, åôåêòèâíå âèêî-

ðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà, çàêð³ïëåíîãî íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà Ï³äïðèºìñòâîì;

áåç äîâ³ðåíîñò³ ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè Ï³äïðèºìñòâà ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè ³ ô³-

çè÷íèìè îñîáàìè, îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà

öüîãî Ñòàòóòó;

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

¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç îðãàíàìè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî;

âèäàº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îðãàí³çîâóº êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì;

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè óêëàäàº äîãîâîðè, óãîäè òà êîíòðàêòè, âèäàº äîâ³ðåíîñò³,

â³äêðèâàº â óñòàíîâàõ áàíê³â ðîçðàõóíêîâ³ òà ³íø³ ðàõóíêè;

çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó ³ øòàòíèé ðîçïèñ Ï³äïðèºìñòâà, ïîëîæåííÿ ïðî éîãî ñòðóêòóðí³ ï³äðîç-

ä³ëè é ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà;

ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîä³â çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ.

8. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà

8.1. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

8.2. Ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Âëàñíèêîì.

8.3. Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-

íîìó Âëàñíèêîì.

8.4. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ é íàäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.5. Êåð³âíèê Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàí-

íÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â òà ïðèáóòêó, íå ïðè-

ïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì

ïëàíîì.

8.6. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì

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

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

òüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

8.7. Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîð-

ìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

9. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà

9.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü

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

òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

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

ôåðåíö³ºþ) òà ¿õí³ì âèáîðíèì îðãàíîì — ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì.

9.3. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà:

9.3.1. Áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êî-

ëåêòèâíîãî äîãîâîðó ï³äïðèºìñòâà.

9.3.2. Ðîçãëÿäàº òà âèð³øóº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïèòàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó.

9.3.3. Áåðå ó÷àñòü ó ìàòåð³àëüíîìó ³ ìîðàëüíîìó ñòèìóëþâàíí³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.

9.4. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâöåì

ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

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

³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — ïðåäñòàâíèêàì

ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

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

10. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà

10.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïî-

ä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) ÷è ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà àáî çà ð³øåííÿì ñóäó çã³äíî ³ç çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.2. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ Âëàñ-

íèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî éîãî ïðèïèíåííÿ.

10.3. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâ-

ë³ííÿ ñïðàâàìè Ï³äïðèºìñòâà.

10.4. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ é ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

10.5. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ïåðåõîäÿòü äî ïðàâîíàñòóïíè-

ê³â ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.6. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ïðèïèíåíèì ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî éîãî ïðè-

ïèíåííÿ.

11. Âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ñòàòóòó

11.1. Çì³íè äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òà ï³äëÿãà-

þòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿.
Керівник апарату В. Бондаренко 

Про реконструкцію водопровідної мережі Д = 300 мм 
на території Національного музею історії України 
у Другій світовій війні. Меморіального комплексу

Розпорядження № 300 від 21 березня 2017 року
Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве са�

моврядування в Україні»:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ âîäîïðîâ³äíî¿

ìåðåæ³ Ä = 300 ìì íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî

ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Ìå-

ìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó.

2. Âèçíà÷èòè Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðè-

ñòâî «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çà-

ìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³

Ä = 300 ìì íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñ-

òîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Ìåìîð³àëü-

íîãî êîìïëåêñó.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àê-

ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò-

íèõ ðîá³ò çä³éñíþºòüñÿ çà êîøòè Ïóáë³÷íîãî àê-

ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë».

5. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó. Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

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

ïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºê-

òà çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж 

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
Розпорядження № 299 від 21 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРО�
ЯНДА» (лист від 15 вересня 2016 року № 628), протокол засідання наглядової ради ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРО�
ЯНДА» від 08 вересня 2016 року № 08/09/2016, з метою надійного утримання та якісного обслуговування ін�
женерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òåï-

ëîâ³ ìåðåæ³ ÏðÀÒ «ÀÃÐÎÔ²ÐÌÀ «ÒÐÎßÍÄÀ» çã³ä-

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

íèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ

òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 

ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè),

óêëàäåíîþ ì³æ Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëü-

íîþ êîìïàí³ºþ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òà Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.
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2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ òåïëîâèõ

ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî  ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.03.2017¹ 299

Теплові мережі, 
що приймаються безоплатно від ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 

до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству
«КИЇВЕНЕРГО»

№п/п Назва та адреса
об'єкта

теплопостачання
(житловий комплекс

на вул.
Вишгородській, 45)

Діаметр труб, мм Довжина теплових мереж
в двухтрубному вимірі

(п.м)

Рік
побудови

Вартість
об'єктів

передачі
(ринкова

вартість) грн
(без ПДВ)

ЦО ГВП ЦО ГВП

1 Тепломережа 
від ТК-611-1/4 (УТ-6)
до секції 9

2 Ду 159/250 - . 35,15 - 2011 320990,00

2 Тепломережа 
від ТК-611-1 /4а 
(УТ-5) до секції 1.1

2 Ду 108/200 - 12,50 - 2010 113320,00

3 Тепломережа 
від ТК-611-1/4б 
(УТ-4) секції 2.1

2 Ду 89/160 - 17,80 - 2009 129700,00

4 Тепломережа 
від ТК-611 -1 /4в 
(УТ-3) до секції 1.2

2 Ду 133/225 - 19,50 - 2009 164850,00

5 Тепломережа 
від ТК-611 -1 /4г 
(УТ-2) до секції 1.3

2 Ду 159/250 - 18,61 - 2009 164850,00

6 Тепломережа 
від ТК-611-1/4д 
(УТ-1) до секції 2.2

2 Ду 89/160 - 15,55 - 2009 97270,00

Всього 990980,00

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних 
та каналізаційних мереж 

КП «Житлоінвестбуд�УКБ»
Розпорядження № 298 від 21 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прий�
няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інже�
нерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення КП «Житлоінвестбуд�УКБ»
(листи від 27 квітня 2016 року № 114/2871 та від 31 січня 2017 року № 114/586), з метою надійного утримання
та якісного обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿â-

âîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ òà êàíàë³çà-

ö³éí³ ìåðåæ³ ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» çã³äíî

ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ

óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïà-

í³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ

âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâî-

ðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ

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

êàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-

í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³

çîâí³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ

ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêäàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про зміни у складі представників
від виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
до Київської міської тристоронньої 

соціально�економічної ради
Розпорядження № 297 від 21 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», у зв’язку з кадровими змінами та з ме�
тою забезпечення безперервної роботи Київської міської тристоронньої соціально�економічної ради:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ïðåäñòàâíèê³â â³ä âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òðèñòîðîííüî¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íî¿ ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12

ëþòîãî 2007 ðîêó ¹ 139 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 226), âèêëàâøè éîãî

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

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

â³ä 12 ëþòîãî 2007 ðîêó ¹ 139 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.03.2017 ¹ 297 )

СКЛАД
представників від виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
до Київської міської тристоронньої соціально�економічної ради

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ñï³âãîëîâà

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê

ñï³âãîëîâè

Ñòðèæèóñ Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ñï³âãîëîâè

Ñèëåíêî Â³êòîð³ÿ Ëåîí³ä³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ —

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³ òà ñîö³àëüíî-

òðóäîâèõ â³äíîñèí Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð

Áàãàí Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè

Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Áîðèñåíêî Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ 

ô³íàíñ³â — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñ³â óñòàíîâ îñâ³òè

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äâîðí³êîâ Â³êòîð Ìåòàëîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ªêàñüîâà Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Êîðåíü Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëèñåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷ çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³

Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìàòâ³ÿê Ëàðèñà Âàñèë³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà

æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïàñòóõîâ ²âàí Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïëîòí³êîâ Þð³é Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Øïèëüîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Øóëÿê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó

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

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

Керівник апарату 
В. Бондаренко 
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Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 21.03.2017 ¹ 298

Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, 
що приймаються від КП «Житлоінвестбуд�УКБ» 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування публічному 

акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№
п/п

Адреса та назва мережі Діаметр
труб, мм

Довжина
пог.м

Кількість
колодязів

Середня
глибина,

м

Матеріал
труб

Рік по-
будови

Балансова
вартість
об'єктів

передачі, грн
(без ПДВ)

1 Водопровідні вузли та камери
на водоводі Д=1200 мм на вул.
Червоногвардійській :
За адресами: вул. Попудренка,
40 (В-17); на розі 
вул. ГІопудренка та 
вул. Червоногвардійської 
(В-19,19-а); на розі вул.
Червоногвардійської та 
просп. Гагаріна (В-18)
( після реконструкції) 

Д1200 4 2012 1409433,00

2 Каналізаційна мережа від 
вул. Лебедєва К-8 до К-9 та від
К-9 до вул. Краківська К-19
(після реконструкції)

D 315 46,0 2 2,5 ПЕ-100
SDR 17

2015 2790668,00

D 300 277,0 9 2,5 ВЧШГ 2015

Всього 4200101,00

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про будівництво виробничої бази 
на вул. Електротехнічній, 11  у Деснянському районі

Розпорядження № 296 від 21 березня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про ре�

гулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення завершення будівництва та прийняття в експлу�
атацію виробничої бази.

1. Çä³éñíèòè çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà âèðîá-

íè÷î¿ áàçè íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 1 1 ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âà-

òóò³íñüê³íâåñòáóä» çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷å-

íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âàòóò³íñüê-

³íâåñòáóä» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè êîðèãóâàííÿ òà çàòâåðäæåí-

íÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4 Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâ-

ñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Âèêîíóâàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðà-

âèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåä-

áà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãà-

ðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

3.7. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðî-

á³ò ç áóä³âíèöòâà âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë. Åëåê-

òðîòåõí³÷í³é, 11 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ó 2017

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017

ð³ê.

4. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, ìàé-

íî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва гуртожитку 

на вул. Деревлянській, 18
Розпорядження № 295 від 21 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», постанов
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення про порядок
передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському
віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», від 21 вересня 1998 року № 1482
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Київської міської ради від
15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструк�
тури», враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 листопада 2015 ро�
ку № 1430 «Про передачу гуртожитку зі сфери управління Мінекономрозвитку з балансу ПрАТ «Київський
мотоциклетний завод» у власність територіальної громади міста Києва», лист приватного акціонерного
товариства «Київський мотоциклетний завод» від 02 серпня 2016 року, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî ãóðòîæèòîê ïðè-

âàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Êè¿âñüêèé

ìîòîöèêëåòíèé çàâîä» äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³â-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çà-

çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà

êîï³þ àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòå-

ëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 21.03.2017 ¹ 295

Гуртожиток
приватного акціонерного товариства «Київський мотоциклетний завод»,

що приймається безоплатно до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передається 

до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ Адреса
гуртожитку

Підприємство,
що передає

Загальна
площа

гуртожитку,
кв. м

Кількість кімнат у
гуртожитку

Рік
побудови

Балансова вартість
майна, що передається,

грн 

Усього У т. ч.
приватизовано

Первісна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Вул.
Деревлянська,
18 

ПрАТ
"Київський
мотоциклетний
завод"

2703,5 93 0 1952 464972,26 328996,72 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про перезатвердження проекту 
«Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою 

для розміщення територіального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів м. Києва 

та центру ранньої соціальної реабілітації дітей�інвалідів 
на вул. Олени Теліги, 37�г у Шевченківському районі

м. Києва» (Коригування)
Розпорядження № 293 від 21 березня 2017 року

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

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ïðèáóäîâîþ äëÿ ðîçì³ùåííÿ

òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â ì. Êèºâà òà öåíòðó ðàííüî¿ ñî-

ö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â íà âóë. Îëåíè Òåë³ãè, 37-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» (Êîðèãóâàííÿ), âðàõîâóþ÷è åêñïåðòí³ çâ³òè ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Äåðæàâ-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà. Óêðà-

¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 24 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 00-1766-15/ÖÁ òà â³ä 01 ãðóä-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 00-2089-16/ÖÁ, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва — реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку-II

Площа ділянки га 0,3948

Площа забудови 7 м2 1565,80

Поверховість поверх 3; 4

Загальна площа будинку м2 4086,06

Корисна площа м2 3653,42

Пропускна спроможність:

територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів; відв./день 20

центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
у тому числі денний стаціонар для дітей-інвалідів

відв./день
ліжко

66
16

Будівельний об'єм будинку м3 16059,65

Кількість створених робочих місць місце 49

Тривалість завершення реконструкції місяць 2,5

Річна потреба:

води тис. м3 6,121

електричної енергії тис. кВт-год 1140,0

теплової енергії Гкал 1050,50

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 01.12.2016, тис. грн 80290,775

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 38033,849

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 24157,261

інші витрати тис. грн 18099,665

Із загальної кошторисної вартості, за довідкою замовника, виконано станом на
25.11.2016, у тому числі:

тис. грн 43036,847

будівельні роботи тис. грн 28625,258

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 4215,848

інші витрати тис. грн 10195,741
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2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó

(ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº

çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëü-

íèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïå-

ðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 271 «Ïðî ïåðåçà-

òâåðäæåííÿ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ íåæèòëî-

âî¿ áóä³âë³ ç ïðèáóäîâîþ äëÿ ðîçì³ùåííÿ òåðè-

òîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ ïåíñ³îíåð³â ì. Êèºâà òà öåíòðó ðàííüî¿ ñî-

ö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â íà âóë. Îëå-

íè Òåë³ãè, 37-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» (Êîðèãóâàííÿ)».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿  äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñïàñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про затвердження проекту 
«Реконструкція транспортного вузла на перетині 

просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського (Щербакова),
під’їздів до шляхопроводу на перетині 

з просп. Академіка Палладіна у Шевченківському 
та Святошинському районах м. Києва»

Розпорядження № 292 від 20 березня 2017 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Ка�

бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне�
ту Міністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 01 липня 2013 року № 1079 «Про реконструкцію транспортного вузла на перетині
просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського (Щербакова), під’їздів до шляхопроводу на перетині з просп.
Академіка Палладіна»:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíîãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ç âóë.

Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî (Ùåðáàêîâà), ï³ä’¿çä³â äî øëÿõîïðîâîäó íà ïåðåòèí³ ç ïðîñï. Àêàäåì³-

êà Ïàëëàä³íà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé

çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíîãî âóçëà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ç

âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî (Ùåðáàêîâà), ï³ä’¿çä³â äî øëÿõîïðîâîäó íà ïåðåòèí³ ç ïðîñï. Àêà-

äåì³êà Ïàëëàä³íà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà» Äåðæàâíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 15 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-0293-16/ÏÁ, ç òàêèìè òåõí³êî-åêî-

íîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó

òà äîäàòêîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôëÿö³éíè-

ìè ïðîöåñàìè (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäå-

íèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³â-

íèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà

íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðå-

çóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ çàìîâíèêîì äîãîâîðó

ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ 

îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî

íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва � реконструкція

Тип шляхопроводу за призначенням � автомобільний

Розташування шляхопроводу � магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху

Транспортний вузол на перетині просп. Перемоги  з вул. Данила Щербаківського (Щербакова)

Клас перетину транспортної розв'язки клас V

Загальна довжина ділянки реконструкції м 1027,0

Довжина прогонової споруди шляхопроводу м 268,07

Кількість прогонів прогін 11

Ширина шляхопроводу:

проїзної частини м 6,5+1,3+9,5

тротуарів м 2x0,75

Підпірні стіни шт./м 4/580,68

Кількість смуг руху смуга 5

Тип тимчасових навантажень на шляхопровід тип А 11, НК - 80

Пропускна спроможність шляхопроводу автом./доб. 8000

Тип покриття в межах прогонової споруди шляхопроводу верхній шар-з гусасфальту : ГА-10-30 мм;
нижній шар з гусасфальту ГА-15-40 мм

Тип покриття на підходах до шляхопроводу щебенево-мастикова асфальтобетонна
суміш (ЩМА-20) на бітумі модифікованому

полімером

Ширина бічного проїзду в напрямку "Центр міста" м 11,25-15,0

Ширина бічного проїзду в напрямку станції метрополітену
"Святошин"

м 11,25-7,5

Загальна довжина велодоріжок м 1080,0

Ширина велодоріжок м 1,5

Ширина тротуарів м 2,5-5,25

Кількість машино-місць для тимчасового зберігання автомобілів парко-місце 120

Пропускна спроможність транспортного вузла автом./год 13000

Світлофорний об'єкт шт. 1

Кількість опор зовнішнього освітлення, що підлягають заміні шт. 51

Під'їзди до шляхопроводу на перетині просп. Перемоги з просп. Академіка Палладіна

Кількість з'їздів з'їзд 8

Загальна довжина з'їздів м 2227,0

Ширина з'їздів м 9,0-9,5

Загальна довжина тротуарів м 4146,0

Ширина тротуарів м 0,75-3,5

Тривалість реконструкції місяць 16,0

Загальна кошторисна вартість реконструкції станом на 07.09.2016,
у тому числі:

тис. грн 220 511,245

будівельно-монтажні роботи тис. грн 172 839,632

устаткування тис. грн 440,627

інші витрати тис. грн 47 230,986

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 жовтня 2016 року № 1024 «Про тимчасове обмеження руху

транспортних засобів на вулицях Хрещатик 
та Богдана Хмельницького у зв’язку з виконанням 

підготовчих робіт з реконструкції підземного переходу 
на примиканні вулиці Богдана Хмельницького 

до вулиці Хрещатик у Шевченківському районі міста Києва»
Розпорядження № 291 від 20 березня 2017 року

Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто�
мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Ï³äïóíêò 2.2 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1024 «Ïðî òèì÷àñîâå îá-

ìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóëèöÿõ

Õðåùàòèê òà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó çâ’ÿçêó

ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó íà ïðèìèêàíí³ âóëèö³

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóëèö³ Õðåùàòèê ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà» ï³ñëÿ ñë³â

«öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ» äîïîâíèòè ñëîâàìè «òà

ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó íà

ïðèìèêàíí³ âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî

âóëèö³ Õðåùàòèê ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-

òà Êèºâà».
Голова В. Кличко

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15 лютого 2017 року № 175 «Про направлення до м. Стамбул
(Турецька Республіка)»

Розпорядження № 290 від 16 березня 2017 року
У зв’язку зі змінами у термінах перебування у направленні начальника управління туризму Департамен�

ту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) Тараненка А. П. у м. Стамбул (Турецька Республіка), що пов’язано з необхідністю проведення робочих
зустрічей у м. Києві:

Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ëþòîãî 2017 ðîêó

¹ 175 «Ïðî íàïðàâëåííÿ äî ì. Ñòàìáóë (Òó-

ðåöüêà Ðåñïóáë³êà)» ñëîâà òà öèôðè «ç 15 äî 18

ëþòîãî 2017 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-

ðàìè «ç 16 äî 18 ëþòîãî 2017 ðîêó.»
Виконуючий обов’язки голови Г. Пліс

Про безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва зовнішньої 

каналізаційної мережі ЖБК «НИВКИ»
Розпорядження № 282 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ЖБК «НИВКИ» (лист від 01
вересня 2015 року № 14) та протокол загальних зборів членів ЖБК «НИВКИ» від 01 вересня 2014 року № 7, з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäà-

òè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿â-

âîäîêàíàë» çîâí³øíþ êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó ÆÁÊ

«ÍÈÂÊÈ» çã³äíî ç äîäàòêîì, â ìåæàõ òà íà óìîâàõ,

âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³ä-

êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà

êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëü-

íîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãî-

âîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006

ðîêó), ÿêà óêëàäåíà ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øíüî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  10.03.2017 ¹ 282

Зовнішня каналізаційна мережа, що приймається безоплатно від ЖБК
«НИВКИ» до комунальної власності територіальної громади міста Києва та

передається у володіння та користування публічному акціонерному 
товариству»Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва та адреса
розташування мережі

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Кількість
колодязів

Середня
глибина

Матеріал
труб

Рік
побудови

Вартість об'єктів передачі
(ринкова вартість), грн

(без ПДВ)

Від житлового будинку
№ 44 на вул.
Краснодарській

150 48,0 2 1,5 кераміка 1964 3072,00

Керівник апарату В. Бондаренко 
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Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантної 
посади державної служби категорії «Б» 

у апараті виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 289 від 16 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра�
ховуючи протокол № 9/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) від 16 березня 2017 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àíàë³çó ñëóæáî-

âî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòîîá³ãó

òà àíàë³çó ñëóæáîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ àïàðàòó

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

16.03.2017 ¹ 289

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади

заступника начальника відділу аналізу службової кореспонденції 
управління документообігу та аналізу службової кореспонденції 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 
водопровідних мереж ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА»

Розпорядження № 283 від 10 березня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер�
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та враховуючи клопотання ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (листи
від 21 листопада 2016 року № 21�11/2016�дкв та 30 січня 2017 року № 30�01/2017�дкв), протокол загальних збо�
рів учасників ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» від 17 листопада 2016 року № 17�11/16, з метою надійного утримання та
якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿â-

âîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³ ÒÎÂ

«Ô²ÐÌÀ Ä²ÁÐÎÂÀ» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ

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

â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàé-

íà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003

ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êî-

ðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäå-

íîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ç. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

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

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

10.03.2017 ¹ 283

Зовнішні водопровідні мережі, що приймаються 
від ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

На адресу Київської міської державної адміністрації надійшло повідомлення від громадської ор-
ганізації мешканців Голосіївського району міста Києва про проведення акції протесту біля адмініс-
тративної будівлі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) на вул. Хрещатик, 36 та на проїжджій частині з питань підвищення тарифів на житлово-
комунальні послуги. Орієнтовна кількість учасників 2 тисячі осіб.
1. Вкажіть, яким законодавчим актом регламентується подання повідомлення про проведення та-
кого заходу.
2. Опишіть, які напрями діяльності потрібно врахувати під час підготовки проекту резолюції від
імені Київського міського голови для забезпечення відповідного реагування на повідомлення. Ви-
значте структурні підрозділи, до повноважень яких належить виконання документа

Вимоги, що оцінюються під час роз-
в’язання:

Знання законодавства

Професійні чи технічні знання
Якісне виконання поставлених завдань

Знання сучасних інформаційних технологій

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надій-
шов депутатський запит народного депутата України про надання інформації та документів щодо
фактів порушень під час будівництва медичного закладу.
Опишіть етапи проходження документа від надходження до надання відповіді адресату відповідно
до нормативних документів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації). Зазначте строки виконання депутатського запиту та етапів проходження.

Вимоги, що оцінюються під час
розв’язання:

Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Якісне виконання поставлених завдань
Знання сучасних інформаційних технологій 

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïî-

ñàäè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñèòó-

àö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëü-

øå îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äà-

íå çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ

òàêà ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿþòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàò³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàòè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Îñòà-

òî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åí-

íÿ ³íäèâ³äóà³üíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî

çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³

îêðåìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³íêó (0-1-

2) äàº åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñíî¿ îö³í-

êè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
Керівник апарату В. Бондаренко

Назва водопровідних мереж та
адреса розташування

Діаметр труб,
мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік
побудови

Балансова вартість
об'єктів передачі, грн 

(без ПДВ)

Вулична водопровідна мережа на
вул. Деміївській від В-16 існуючої
реконструкції (вул. Деміївська)
до В-19 існуючої реконструкції
(просп. Червонозоряний)

500 176,71 ВЧШГ
(SAINT GO-
BAIN РАМ)

2016 2138122,08

500 7,99 сталь 2016 96675,88

75 10,0 ПЕ 100 SDR-17 2016 120997,42

Всього: 2355795,38

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про внесення змін до Положення 
про управління з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 281 від 10 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ», «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», «Про місцеві держані адміністрації», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів
України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»:

Óíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ç ïè-

òàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðà-

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

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

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 294 òàê³ çì³íè:

1. Ïóíêò 10 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«10. Ïðåäñòàâíèêè Óïðàâë³ííÿ âõîäÿòü äî

ñêëàäó êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é ç ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñ³â íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíî¿

ñëóæáè.»

2. Ïóíêò 12 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«12. Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïðè-

çíà÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè,

ÿêèé â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ òà ÿêî-

ìó ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìà-

ã³ñòðà ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè êàòåãîð³¿ «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³äîì

ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,

àáî äîñâ³äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä

ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.»

3. Ï³äïóíêò 3 ïóíêòó 13 âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«3) ïîäàº çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ïðîïîçè-

ö³¿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ùîäî çâ³ëüíåí-

íÿ ç ïîñàä òà ïåðåâåäåííÿ ïðàö³âíèê³â Óïðàâ-

ë³ííÿ, ñâîº÷àñíîãî çàéíÿòòÿ âàêàíñ³é, çàîõî-

÷åííÿ òà íàêëàäåííÿ ñòÿãíåíü;»

4. Ï³äïóíêò 6 ïóíêòó 13 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 7-16 ïóíêòó 13 ââà-

æàòè ï³äïóíêòàìè 6-15 ïóíêòó 13.

5. Ïóíêò 15 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«15. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìàº çàñòóïíèêà,

ÿêîãî ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñà-

äè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.»

6. Ó ïóíêò³ 17 ñëîâà «Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî

òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ïðàâèë

âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó àïàðàòó

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).»

7. Ó òåêñò³ Ïîëîæåííÿ ñëîâà «Óðÿäîâèé óïîâ-

íîâàæåíèé ç ïèòàíü àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè»

â óñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «ïîñàäîâà

îñîáà Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,

âèçíà÷åíà Ì³í³ñòðîì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

Голова В. Кличко
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Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 23.03.2017 ¹ 338 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ íà êâ³òåíü 2017 ðîêó ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà

åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïðè ïåðåõîä³ äî ðèíêîâèõ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî
êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè» ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ
êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó êâ³òí³ 2017 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ,
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 êâ³òíÿ 2017 ðîêó

² êëàñ
íàïðóãè

(27,5
êÂ ³

âèùå)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ ²² êëàñ íàïðóãè
(äî 27,5 êÂ)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä

144,35 28,87 173,22 160,23 32,05 192,28

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂòãîä
(Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015)

140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³ –â äâîêðàòíîìó
ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà
Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, ãðí/êÂò (³ç çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;   

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;  

• Ï³êîâèé ïåð³îä:                                  

0,25   

1,02   

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:     

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä.
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä.
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä.

ç  8 ãîä. äî 10 ãîä.
ç 18 ãîä. äî 22 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
• Í³÷íèé ïåð³îä; 
• Äåííèé ïåð³îä:                                  

0,35   
1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:     

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.
ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

TOB «Îá'ºäíàííÿ ìåøêàíö³â «ÏÐÎÇÎÐÎ» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó
òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ
áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóëèöÿ ª.Êîíîâàëüöÿ,
¹ 32-à, ¹ 32-á, ¹ 32-â, ¹ 32-ã ó çâ'ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ð³âíÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè, òàðèô³â íà õîëîäíó âîäó òà åëåêòðîåíåðã³þ, âàðòîñò³ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò òîùî.

Òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869 (ç³ çì³íàìè) òà íàäàí³ äëÿ çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó íàñòóïíèõ
ðîçì³ðàõ:

Ç äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ïðè÷èí çì³íè òàðèô³â, ñòðóêòóðè, ïåð³îäè÷íîñò³ òà
ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî âêàçàíèõ òàðèô³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà
³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî âóë.
ª.Êîíîâàëüöÿ,¹ 32-à,¹ 32-á,¹ 32-â,¹ 32-ã â ì³ñò³ Êèºâ³ òà â îô³ñ³ TOB «ÎÌ «ÏÐÎÇÎÐÎ».

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01133 ì.Êè¿â, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, áóäèíîê ¹ 32-ã, îô³ñ 265,
òåë./ôàêñ (044) 569-17-80.

¹ Àäðåñà Òàðèô íà 1 êâ.ì.
â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

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

1 âóë. ª.Êîíîâàëüöÿ, ¹32-à 6,63 5,24

2 âóë. ª.Êîíîâàëüöÿ, ¹32-á 6,70 4,92

3 âóë. ª.Êîíîâàëüöÿ, ¹32-â 6,63 4,39

4 âóë. ª.Êîíîâàëüöÿ, ¹32-ã 6,63 5,36

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå
ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà éîãî áàëàíñ³  

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³ áóä³âë³.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 42.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 21,20.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³ îñòàíí³é).

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: îô³ñ.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2016 ð.: 202078 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí./1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 142,98 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì.
Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Ïåðâîìàéñüêîãî, 3.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 42,50.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³ îñòàíí³é).

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: îô³ñ.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2016 ð.: 170085 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí./1 êâ.ì. (áåç ÏÄÂ): 60,03 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì.

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

çà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâèì äåðæàâíèì ñîö³àëüíèì ñòðàõóâàííÿì â³ä
íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü,ïîäàþòü
äî ðîáî÷èõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ùîêâàðòàëó (äî 20 êâ³òíÿ,
20 ëèïíÿ,20 æîâòíÿ òà 25 ñ³÷íÿ) çâ³ò ùîäî ñïëàòè çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè
ñòðàõîâèõ êîøò³â äî Ôîíäó äî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà
ôîðìîþ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ Ôîíäó â³ä 30.11.2010
¹31, çàðåºñòðîâàíî¿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 17.12.2010 çà
¹1286/18581.

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

Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì.Ì.Ðèëüñüêîãî îãîëîøóº êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ
êîìïàí³¿ (ï³äïðèºìöÿ) äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîìïëåêñó ñó÷àñíî¿ àòðàêö³îííî¿ òåõí³êè íà òåðèòîð³¿
ïàðêó («Ì³ñòå÷êî ÄÀ²»), ì³í³ìàëüíèì íàïîâíåííÿì ÿêîãî ñêëàäóòü òàê³ àòðàêö³îíè:

• Äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ (2 øò.);

• Àòðàêö³îí «Ãåë³êîïòåð»;

• Àòðàêö³îí «Êàðíàâàë»;

• Ã³ðêà «Ñëàéäåð»

àáî ³íø³ ïîä³áí³ àòðàêö³îíè â ê³ëüêîñò³ íå ìåíøå 7 øò.

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî óìîâè, íà ÿêèõ áóäóòü âñòàíîâëåí³ àòðàêö³îíè,
çâåðòàòèñü çà òåë. 257-70-80 (Àííà) àáî íà e-mail: golos_park@ukr.net

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é – ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Áàêèíñüêà, 12 (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 199 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 53466,66 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà
ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 405,41 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 òåë. 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü– Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà ¹ 17 (âóë. Ñèìèðåíêà, 5-á, òåë.
402-27-63). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Ñèìèðåíêà, 5-à, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 150,00 êâ. ì.
Âàðò³ñòü – 2600000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 2212,40 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ  – ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 3 ðîêè 1 äåíü.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 450-07-15.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À (êàá. 310)
âèêëèêàº íà 03.05.2017 ðîêó î 10 ãîä. 15 õâ. Êîçàêà Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à
ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Øàïîâàë Îëåíè Â³êòîð³âíè äî Êîçàêà Ìèêîëè Ìèêîëàéîâè÷à ïðî ðîç³ðâàííÿ
øëþáó.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â
éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Î.À. Ñàâèöüêèé

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À (êàá.310)
âèêëèêàº íà 12.06.2017 ðîêó î 9 ãîä. 00 õâ. Çàäîðîæíüîãî Àíäð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à â ÿêîñò³
â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãðèãîð÷óêà Âëàäèñëàâà Áîðèñîâè÷à äî Çàäîðîæíüîãî Àíäð³ÿ
Àíàòîë³éîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â
éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Î.À. Ñàâèöüêèé

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè   (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà

ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 198,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóë. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1, ë³ò. «À»

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 êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 1 ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. Ï. Çàïîðîæöÿ, 26, 540-96-79)

1 1 ïîâåðõ âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, 7 112,60
Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç

ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (ðîçì³ùåííÿ ðåíòãåí-êàá³íåòó)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.11.2016

10% 136,10 15325,00

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 198,0 êâ.ì 
Àäðåñà: 01004, ì. Êè¿â, áóëüâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1, ë³ò. «À».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-

ïëóàòàö³ÿ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 5 463 100 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñ-

òà ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ñòî) ãðèâåíü 00 êîï³éîê.
ÏÄÂ – 1 092 620 (îäèí ì³ëüéîí äåâ'ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò

äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 6 555 720 (ø³ñòü ì³ëüéî-

í³â ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì

ÏÄÂ: 655 572 (ø³ñòñîò ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ñ³ìäåñÿò äâ³)
ãðèâí³ 00 êîï³éîê.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê â ÿêîìó ðîç-
òàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ùîéíî âè-
ÿâëåíèõ îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³-

òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2.Êðîê àóêö³îíó:  ðîçì³ð çíèæêè 5% ïî÷àòêîâî¿  ö³íè,ðîçì³ð íàä-

áàâêè 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.
3. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – ïðîäà-

æó îá'ºêòó ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñ-
òðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:
4.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó

ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³ ðå-
ñóðñè» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäà-
æó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4.2. çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî îá'ºêòà êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðî-
íó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè îõîðîííèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó.

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 25 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê î 
10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëü-
íà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê – ÷åòâåð ç
9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – ç 9.00 äî 17.00,
îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ –
òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ,
ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê»,
êîä áàíêó: 30023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëü-
íà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 655 572,00 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðà-
õóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 30023,
êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
«Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

9.Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõòà þðèäè÷íèõîñ³á –ãðîøîâ³ êîøòè.
10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, áóëüâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1, ë³ò. «À».
11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,

ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëü-
í³ ðåñóðñè», òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ 
(044) 440-05-12.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 53352

28 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹34(4947)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

ÃÎËÎÂÍÅ óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíî-
ãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ïîâ³-
äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíê-
òó 2 ïóíêòó 2 ð³øåííÿ â³ä 15 áå-
ðåçíÿ 2017 ðîêó Ðàäè íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè «Ïðî
çàñòîñóâàííÿ ïåðñîíàëüíèõ ñïå-
ö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ
îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â (ñàíêö³é)»,
çàòâåðäæåíîãî óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè â³ä 15 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹ 63, ç 1 êâ³òíÿ 2017 ðîêó Ïåíñ³é-
íèé ôîíä Óêðà¿íè ïðèçóïèíÿº ô³-
íàíñóâàííÿ òàêèõ áàíê³â: ÏÀÒ
«Ñáåðáàíê», ÏÀÒ «Â³Åñ Áàíê», ÏÀÒ
«ÂÒÁ ÁÀÍÊ», ÏÀÒ «Àêö³îíåðíèé
êîìåðö³éíèé ïðîìèñëîâî-³íâåñ-
òèö³éíèé áàíê».

Âèïëàòà ïåíñ³é îñîáàì, ÿê³ îò-

ðèìóâàëè ãðîø³ ÷åðåç âèùåçàçíà-
÷åí³ ô³íóñòàíîâè, ïðîâîäèòèìåòü-
ñÿ ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî
çâ’ÿçêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (äî-
ñòàâî÷íà ä³ëüíèöÿ 50, äàòà âèïëà-
òè çàëèøàºòüñÿ ò³ºþ æ, ùî áóëà íà
áàíêó).

Ó ïîäàëüøîìó, çà áàæàííÿì, îò-
ðèìàòè ïåíñ³þ ìîæíà ÷åðåç óñòà-
íîâè ³íøèõ áàíê³â, ç ÿêèìè ï³äïè-
ñàíî äîãîâ³ð íà âèïëàòó ãðîøåé,
àáî äîñòàâêó äîäîìó ñï³âðîá³òíè-
êàìè â³ää³ëåíü ïîøòîâîãî çâ’ÿç-
êó. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïîäàòè â³ä-
ïîâ³äíó çàÿâó äî ðàéîííîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó çà ì³ñöåì
ïåðåáóâàííÿ íà îáë³êó àáî äî óïðàâ-
ë³ííÿ ç êîîðäèíàö³¿ òà êîíòðîëþ
çà âèïëàòîþ ïåíñ³é �Ô
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Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè ïðèçóïèíÿº
ô³íàíñóâàííÿ íèçêè áàíê³â

ÍÀ ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ øîñå â Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ç’ÿâèòü-
ñÿ íîâèé ñêâåð.Çåëåíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,183 ãà íàçâóòü íà ÷åñòü óêðà-
¿íñüêîãî ïîåòà-ë³ðèêà Âîëîäèìè-
ðà Ñîñþðè. «Äî ìåíå ÿê äî äåïóòà-
òà îêðóãó íåîäíîðàçîâî çâåðòàëè-
ñÿ ìåøêàíö³ ç äàíèì ïèòàííÿì.
Çàðàç íà ö³é òåðèòîð³¿ çåëåíà çî-
íà, ³ æèòåë³ õî÷óòü ¿¿ âáåðåãòè â³ä
çàáóäîâ.Àäæå â Êèºâ³ ê³ëüê³ñòü çå-
ëåíèõ çîí, íàñàäæåíü òà îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ïîñò³éíî çìåíøóºòüñÿ âíà-
ñë³äîê íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà,
ñàìîâ³ëüíîãî ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ÷è àâòîñòîÿ-
íîê», — çàçíà÷èâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ Îëåêñàíäð Ì³ùåíêî.

Ïðîåêòîì ð³øåííÿ ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ íàäàííÿ çàçíà÷åí³é ä³-
ëÿíö³ îñîáëèâîãî îõîðîííîãî ñòà-
òóñó �

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâèòüñÿ ñêâåð
³ìåí³ Â. Ñîñþðè 

ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÂËÀÄÀ çàêëèêàº êèÿí ìàêñèìàëüíî äîëó÷èòèñÿ äî îá-
ãîâîðåííÿ ïðîåêòó Êîíöåïö³¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ â. î. çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é Â³êòîð Ãàëåòà ï³ä ÷àñ ïðÿìîãî åô³ðó
íà òåëåêàíàë³ «Êè¿â». Ìè áà÷èìî íàâ³òü íà åòàï³ ðîçðîáêè ïðîåêòó
Êîíöåïö³¿, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ðîçä³ëè, íîâ³ íàïðÿìè â ñóñï³ëüíîìó æèò-
ò³, ÿê³ ïîòðåáóþòü â³äîáðàæåííÿ â ìàéáóòíüîìó Ñòàòóò³ ³ ÿê³ âæå â³ä-
îáðàæåíî ó ïðîåêò³ Êîíöåïö³¿».

Íàãàäóºìî, ùî âæå ñòâîðåí³ òèì÷àñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè ç îáãîâîðåí-
íÿ ïðîåêòó Êîíöåïö³¿, äî ÿêèõ âõîäÿòü äâà äîêòîðè íàóê òà òðè ïðî-
ôåñîðè. Íàðàç³ ïðîâåäåíî ñ³ì êðóãëèõ ñòîë³â, â³äåî-òðàíñëÿö³þ ÿêèõ
ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é �

Ì³ñòÿíè  îáãîâîðþþòü ïðîåêò
Êîíöåïö³¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ÄÎ 1 ÒÐÀÂÍß Êè¿â ìàº áóòè ãî-
òîâèé äî ïðîâåäåííÿ «ªâðîáà÷åí-
íÿ». Îñîáëèâà óâàãà äî ãîëîâíî¿
ëîêàö³¿ êîíêóðñó — ïîâèíí³ áóòè
â³äðåìîíòîâàí³ äîðîãè á³ëÿ ÌÂÖ,
ïðèáðàí³ íåçàêîíí³ ÌÀÔè, âèð³-
øåíå ïèòàííÿ ùîäî çîâí³øíüîãî
âèãëÿäó (äåêîðóâàííÿ) äîâãîáóä³â
íà «Ë³âîáåðåæö³», âïîðÿäêîâàí³
ñêâåðè, îáëàøòîâàíà Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüêà íàáåðåæíà. Òàê³ çàâ-
äàííÿ ïîñòàâèâ ïåðåä ïðîô³ëü-
íèìè çàñòóïíèêàìè, êåð³âíèêà-
ìè ñëóæá ³ êîìóíàëüíèõ ñòðóêòóð,
ÿê³ ïåðåéìàþòüñÿ ï³äãîòîâêîþ
ì³ñòà äî «ªâðîáà÷åííÿ», ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ âè¿ç-
íî¿ íàðàäè ùîäî ï³äãîòîâêè ñòî-
ëèö³ äî ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíî-
ãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó.

Ìåð çàçíà÷èâ, ùî âñ³ íåçàêîí-
í³ ÌÀÔè, ðîçòàøîâàí³ íà ï³äõî-
äàõ äî ÌÂÖ, áóäóòü ïðèáðàí³ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, ÷àñòèíó ç íèõ
âæå äåìîíòóâàëè. À òàêîæ çàóâà-

æèâ, ùî íàïåðåäîäí³ «ªâðîáà-
÷åííÿ» çàïóñòÿòü ð³÷êîâèé òðàì-
âàé, ÿêèé êóðñóâàòèìå â³ä Ð³÷êî-
âîãî âîêçàëó (Ïîøòîâà ïëîùà) äî
ïðè÷àëó á³ëÿ ÌÂÖ.

Ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè Â³òà-
ë³é Êëè÷êî òàêîæ â³äâ³äàâ ñõ³ä-

íèé âåñòèáþëü ñòàíö³¿ ìåòðî
«Ë³âîáåðåæíà», ÿêèé â³äêðèëè
ï³ñëÿ ðåìîíòó. ²íòåð’ºð âåñòè-
áþëÿ ñòàâ á³ëüø ñó÷àñíèì. Îíîâ-
ëåíèé âèõ³ä ³ç ìåòðî äî ãîòå-
ëþ «Òóðèñò» â³äêðèþòü ó ê³íö³
êâ³òíÿ �

Ì³ñòî ãîòóºòüñÿ 
äî «ªâðîáà÷åííÿ»

Ó ÊÈªÂ² ç óñï³õîì çàâåðøèâñÿ
ñïåö³àë³çîâàíèé êîðîòêîñòðîêî-
âèé íàâ÷àëüíèé êóðñ «Ä³ëîâîä-
ñòâî òà ä³ëîâå ìîâëåííÿ», çàïðî-
âàäæåíèé äëÿ íîâîïðèçíà÷åíèõ
ïðàö³âíèê³â ÊÌÄÀ ³ ÐÄÀ. Ïåðøèõ
70 ñëóõà÷³â îçíàéîìèëè ç ñó÷àñ-
íèì ïðàâîïèñîì óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè òà íàéîñòàíí³øèìè âèìîãà-
ìè äî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â.
Ó Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ êå-
ð³âíèê àïàðàòó Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî ïðèâ³òàâ ñëóõà÷³â ³ç çà-
ê³í÷åííÿì êóðñó òà óðî÷èñòî âðó-
÷èâ ¿ì ñåðòèô³êàòè ïðî ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.

Òàêå íàâ÷àííÿ ³í³ö³éîâàíî â

ðàìêàõ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè, êóëüòóðè òà âèõî-
âàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ó æèòå-
ë³â Êèºâà íà 2015-2020 ðîêè, ÿêó
óõâàëèëà Êè¿âðàäà â 2015 ðîö³.
Çã³äíî ç íåþ òàêîæ ïîñèëåíî ñèñ-
òåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà äîòðè-
ìàííÿì ìîâíîãî çàêîíîäàâñòâà
ïðè âåäåíí³ ä³ëîâî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè
ÊÌÄÀ. Îñíîâíà ìåòà — çì³öíèòè
ñòàòóñ ð³äíî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿,

ï³äòðèìàòè ¿¿ âñåá³÷íèé ðîçâè-
òîê ó âñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèò-
òÿ, âèõîâàòè ëþáîâ ³ øàíîáëèâå
ñòàâëåííÿ äî íå¿.

Ñïåöêóðñ â³äáóâàòèìåòüñÿ ùî-
êâàðòàëüíî íà áàç³ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó ïåðåï³äãîòîâêè
òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðà-
ö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é �

Äëÿ äåðæñëóæáîâö³â îðãàí³çóâàëè
ñïåöêóðñ ³ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

ÎÑÍ «ÌÈËÎÑËÀÂÑÜÊÈÉ» îáëàø-
òóâàâ íà Òðîºùèí³ ñïîðòèâíèé
ìàéäàí÷èê «Ì³ñòî ñïîðòó». ßê çà-
çíà÷èëè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Äåïàðòàìåí-
òó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é, öåé
ïðîåêò ðåàë³çîâàíî â ðàìêàõ «Ì³ñü-
êîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â òà ïðîãðàì
ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ -2016». Íà éîãî ðåàë³çàö³þ
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 95
òèñ. ãðí. Ìàéäàí÷èê çíàõîäèòüñÿ
íà òåðèòîð³¿ ã³ìíàç³¿ «Òðîºùèíà»
(âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 14-â).

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ÎÑÍó
«Ìèëîñëàâñüêèé» ªâãåíà Øêóë³ÿ,
ñïîðòîá’ºêò àíòèâàíäàëüíèé ³
ñêëàäàºòüñÿ ç äâàíàäöÿòè ð³çíî-
ïëàíîâèõ êàðä³îòðåíàæåð³â òà îä-
íîãî áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî òðå-
íàæåðó äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Çàéìàòèñÿ íà íüî-
ìó ìîæå êîæíèé, ó áóäü-ÿêèé
çðó÷íèé ÷àñ ³ àáñîëþòíî áåçêîø-
òîâíî �

Íà Òðîºùèí³ îáëàøòóâàëè ñó÷àñíèé ñïîðòìàéäàí÷èê
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