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íîâèíè

ÄÈÒß×ÈÉ òàá³ð â Êèºâ³ — öå íå
ëèøå ñïîñ³á â³äïî÷èíêó äèòè-
íè. Áàãàòî òàêèõ ì³ñöü ïðîïîíó-
þòü äîçâ³ëëÿ äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â-
÷àòîê ó ïîºäíàíí³ ç íàâ÷àííÿì—
àáî ìîâè, àáî âèäó ñïîðòó.

«Ãîëîâíà ìåòà ïðèøê³ëüíèõ
òàáîð³â, ùî âæå ðîçïî÷àëè ñâîþ
ðîáîòó,— îðãàí³çîâóâàòè âñå òàê,
ùîá êîæíà äèòèíà çíàéøëà ñî-
á³ ñïðàâó äî äóø³, ïî÷óâàëàñÿ
çàòèøíî, çáàãàòèëàñÿ äóõîâíî,
à ïåðåáóâàííÿ ¿¿ áóëî áåçïå÷-
íèì. Òîìó óïðîäîâæ äîçâ³ëëÿ
çàïëàíîâàíî ð³çíîìàí³òí³ ãóðò-
êè, êîíöåðòè, ñïîðòèâí³ ³ãðè òà
çìàãàííÿ, êóëüòóðí³ çàõîäè, åêñ-
êóðñ³¿ äî ìóçå¿â, âèâ÷åííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ ó ìîâíèõ êëàñàõ»,—
çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ³ç
ãóìàí³òàðíèõ
ïèòàíü Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè,
öüîãîð³÷ ó ïðè-

øê³ëüíèõ òàáîðàõ óæå â³äïî-
÷èâàòèìóòü áëèçüêî 6 òèñÿ÷ ó÷-
í³â ìîëîäøî¿ øêîëè. Òðèâà-
ë³ñòü ïåðåáóâàííÿ â íèõ ñêëà-
äàº 18 ðîáî÷èõ äí³â, à âàðò³ñòü
³ç õàð÷óâàííÿì — 38 ãðèâåíü
íà äåíü.

«Íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ ó òà-
áîð³ ìîæóòü â³äïî÷èòè ä³òè,
ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè:
ä³òè-ñèðîòè, ä³òè, ïîçáàâëåí³
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³-
òè ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïî-
òðåáàìè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó ñïå-

ö³àëüíèõ òà ³íêëþçèâíèõ êëà-
ñàõ, ó÷í³ ³ç ñ³ìåé ó÷àñíèê³â Àí-
òèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà
ñõîä³ Óêðà¿íè òà ä³òåé ³ç ñ³ìåé
çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ»,— ïî-
â³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ.

Ãàííà Â³êòîð³âíà äîäàëà, ùî
ç 30 òðàâíÿ ðîçïî÷àëè ðîáîòó
òàêîæ 140 ë³òí³õ ìîâíèõ òàáî-
ð³â, ç ÿêèõ ó 24-õ — ³ç íîñ³ÿìè

³íîçåìíèõ ìîâ. Çàãàëîì òóò ï³ä-
âèùàòü ð³âåíü âîëîä³ííÿ ³íî-
çåìíîþ áëèçüêî 12 òèñÿ÷ øêî-
ëÿð³â.

Äî ñëîâà, ä³çíàòèñÿ äåòàëü-
í³øå ïðî ðîáîòó ïðèøê³ëüíèõ
òàáîð³â ³ ïðî ìîâí³ òàáîðè ìîæ-
íà íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³-
òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ àáî çà òåëåôîíîì ãàðÿ-
÷î¿ ë³í³¿ (044)-279-85-77 �

Â³äïî÷èíîê ³ç êîðèñòþ
� Äëÿ ñòîëè÷íèõ ä³òëàõ³â â³äêðèòî 75 òàáîð³â ³ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì 

é 140 — ìîâíèõ

²ç ïåðøèõ äí³â ë³òí³õ êàí³êóë ó ñòîëèö³ ðîçïî-
÷àëè ðîáîòó äèòÿ÷³ òàáîðè â³äïî÷èíêó ç äåí-
íèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â Êèºâà. Äî 23 ÷åðâíÿ ó ì³ñò³ ïðàöþâàòèìå
75 òàêèõ òàáîð³â ³ ùå 140 — ìîâíèõ, ÿê³ çàãà-
ëîì íàäàäóòü çì³ñòîâíèé â³äïî÷èíîê ïîíàä
18 òèñ. ó÷íÿì.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Êèÿí çàïðîøóþòü
äî ó÷àñò³ â Ãðîìàäñüêîìó
áþäæåò³

Ó Êèºâ³ ñòàðòóâàâ äðóãèé Ãðîìàäñüêèé áþäæåò

³ êîæåí êèÿíèí äî 15 ëèïíÿ ìîæå ïîäàòè

âëàñíèé ïðîåêò ðîçâèòêó òà ïîêðàùåííÿ ì³ñ-

òà ÷è îêðåìîãî ì³êðîðàéîíó. ²äå¿, ùî íàáå-

ðóòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, óò³ëÿòü ó

æèòòÿ íàñòóïíîãî 2018 ðîêó.Ì³ñòî âèä³ëèëî

íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â 100 ìëí ãðí.

«Ìàºìî óñï³øíèé äîñâ³ä Ãðîìàäñüêîãî

áþäæåòó öüîãîð³÷.Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî íà ï³-

ëîòíèé ïðîåêò ì³ñòî çàêëàäàëî 50 ìëí ãðí.

Ìè ïîáà÷èëè, ùî êèÿíè àêòèâíî äîëó÷àþ-

òüñÿ ÿê äî ïîäà÷³ âëàñíèõ ³äåé, òàê ³ ãîëî-

ñóâàííÿ çà íèõ, òîìó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåí-

íÿ çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ óäâ³÷³ — äî 100

ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, ìè âäîñêîíàëèëè óìîâè

ó÷àñò³ ó ÃÁ. Â³äòåïåð ïðîåêòè ä³ëèòèìóòüñÿ

íà ìàë³ òà âåëèê³. Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ìà-

ëîãî ïðîåêòó ñòàíîâèòèìå 400 òèñ. ãðí, âå-

ëèêîãî—2 ìëí ãðí»,—ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñü-

êîãî ãîëîâè—ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð

Ïðîêîï³â.

Ó êîæíîìó ðàéîí³ íà áàç³ ÐÄÀ óæå ñòâî-

ðåíî ïóíêòè ñóïðîâîäó ÃÁ. Â³äïîâ³äàëüíèì

çà òåñòóâàííÿ òà ïîäàëüøå òåõí³÷íå àäì³-

í³ñòðóâàííÿ å-ñåðâ³ñó Ãðîìàäñüêîãî áþäæå-

òó ïðèçíà÷åíî ÊÏ «Ã²ÎÖ», â ÿêîìó ñòâîðåíî

êîìïëåêñíó ñèñòåìó çàõèñòó ³íôîðìàö³¿. Ñàì

å-ñåðâ³ñ âäîñêîíàëåíî. Çîêðåìà âðàõîâàí³

ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ òà åêñïåðò³â ç

åëåêòðîííî¿ äåìîêðàò³¿.Ñåðåä éîãî íîâèõ âàæ-

ëèâèõ ôóíêö³é—çàáåçïå÷èòè íå ïðîñòî ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó ïðîåêò³â, à ñïðèÿòè ðîç-

âèòêó êîìàíä îäíîäóìö³â íà îñíîâ³ êîæíî¿

ç ³äåé, à âåñü ïðîöåñ ÃÁ çðîáèòè ï³äêîí-

òðîëüíèì ãðîìàäñüêîñò³ íà âñ³õ åòàïàõ.

Äî ñëîâà,íàðàç³ âò³ëåíî ó æèòòÿ ï’ÿòü ïðî-

åêò³â-ïåðåìîæö³â öüîãî ðîêó. Âë³òêó çàïëà-

íîâàíî ðåàë³çóâàòè áëèçüêî 50% ïðîåêò³â,ùî-

äî ÿêèõ óæå â³äáóëèñÿ çàêóï³âë³ â ñèñòåì³

Prozorro. Ãîëîñóâàòè çà ïðîåêòè Ãðîìàäñüêî-

ãî áþäæåòó-2018 ìîæíà áóäå â æîâòí³.

Ïðîñïåêò ãåíåðàëà 
Âàòóò³íà ïåðåéìåíîâàíî 
íà ÷åñòü Ðîìàíà Øóõåâè÷à

Ó ÷åòâåð íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðà-

äè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ïåðåé-

ìåíóâàííÿ ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó

Äåñíÿíñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ.

Â³äíèí³ â³í íîñèòèìå ³ì’ÿ êîìàíäóâà÷à ÓÏÀ

Ðîìàíà Øóõåâè÷à. Ð³øåííÿ ïîêëèêíå âøà-

íóâàòè ïàì’ÿòü âèäàòíîãî ä³ÿ÷à óêðà¿íñüêî-

ãî íàðîäó.

Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïåðåéìåíóâàí-

íÿ ïðîõîäèëî íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà â ñïåö³àëüí³é

ðóáðèö³ Å-Ì²ÑÒÎ. Ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîñ-

ïåêòó íà ÷åñòü Ðîìàíà Øóõåâè÷à ï³äòðèìà-

ëè 3165 îñ³á — öå 55 â³äñîòê³â ãîëîñ³â, âè-

ñëîâèëèñü ïðîòè — 2627 ãðîìàäÿí.

Íà çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè áóâ ïðèñóòí³é

ñèí Ðîìàíà Øóõåâè÷à, ïîë³òâ’ÿçåíü ðàäÿí-

ñüêèõ êîíöòàáîð³â, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà-

¿íè VIII ñêëèêàííÿ Þð³é Øóõåâè÷, ÿêèé ïî-

äÿêóâàâ äåïóòàòàì çà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³

ñâîãî áàòüêà ³ ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîñïåêòó

íà éîãî ÷åñòü.
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Ç ïåðøèõ äí³â ë³òí³õ êàí³êóë ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè ðîáîòó äèòÿ÷³ òàáîðè
â³äïî÷èíêó ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êèºâà
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про передачу земельної ділянки громадянину Дубровському
Євгенію Ігоровичу для експлуатації та обслуговування

адміністративного будинку на вул. Подвойського, 9 (літ. А) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 65/2287 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України "Про оренду

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 місцеве
самоврядування в Україні", розглянувши заяву громадянина Дубровського Євгенія Ігоровича від 25.12.2015 №
01057=000197166=014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі
(витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.08.2015 № НВ=8000207172015) та право
комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку
(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.09.2015 
№ 43967248), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äóáðîâñüêîìó

ªâãåí³þ ²ãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2

öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1033 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:033:0005, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-

8000207172015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà

âóë.Ïîäâîéñüêîãî, 9 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ'ÿçêó ç

íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî

(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áóä³âë³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî

êîðïóñó (ë³òåðà "À") â³ä 20.10.2015 ¹ 1148)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 25.12.2015 ¹01057-

000197166-014) (ñïðàâà À-22112).

2. Ãðîìàäÿíèíó Äóáðîâñüêîìó ªâãåí³þ

²ãîðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à

â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ

ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿

÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿

âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó

òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад (ясла=садок) № 362 Деснянського району міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 295/2517 від 18 травня 2017 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван=

ня в Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ», статей 12, 16 Закону Укра=
їни «Про дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про деле=
гування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністра=
ції) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення потреб меш=
канців Деснянського району міста Києва в дошкільній освіті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Äîøê³ëü-

íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 362 Äåñ-

íÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 99-à.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Äîøê³ëü-

íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 362 Äåñ-

íÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» äî ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëà-

äó «Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñà-

äîê) ¹ 362 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà».

3.3. Çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ êîìóíàëü-

íîãî çàêëàäó «Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä

(ÿñëà-ñàäîê) ¹ 362 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà» â ìåæàõ âèäàòê³â ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà»,

ïåðåäáà÷åíèõ Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

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

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

âêëþ÷èòè äî ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äåñ-

íÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà êîìóíàëüíèé çà-

êëàä «Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñà-

äîê) ¹ 362 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³

òà ñïîðòó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на Кільцевій дорозі, 1=а, 1=в 

у Голосіївському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно=розважального,

виставково=готельно=офісного комплексу з паркінгом
Рішення Київської міської ради № 71/2293  від 4 квітня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-

ùåþ 1,4256 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:488:0096) íà Ê³ëüöåâ³é äîðî-

ç³, 1-à, 1-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÌÅÃÀÏÎË²ÑÆÈÒËÎÁÓÄ» äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ

áóäèíê³â, áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî òîðãîâåëü-

íî-ðîçâàæàëüíîãî, âèñòàâêîâî-ãîòåëüíî-îô³ñ-

íîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà äâ³ çåìåëüí³ ä³-

ëÿíêè ïëîùàìè 1,1256 ãà òà 0,3000 ãà (ñïðà-

âà À-23154).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу приватному підприємству «Є. М. А.» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування виробничого комбінату 
на вул. Пирогівський шлях, 34 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 68/2290  від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне=

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян=
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ª. Ì. À.» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷îãî êîì-

á³íàòó íà âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 34 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåð-

ãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà

ÄÖ ¹ 01005-000214056-014 â³ä 15.06.2016,

ñïðàâà À-21378).

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ª. Ì. À.»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â

îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,3844 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:414:0104, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çå-

ìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-

8000261782016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ âèðîáíè÷îãî êîìá³íàòó íà âóë. Ïèðîã³â-

ñüêèé øëÿõ, 34 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-

õîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâîãî

êîìïëåêñó â³ä 16.06.2004 ¹ 3234).

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ª. Ì. À.»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à

â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу земельної ділянки фізичній особі — 
підприємцю Буряк Валентині Василівні для експлуатації 
та обслуговування магазину на вул. Сім’ї Сосніних, 14=б 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 69/2291 від 4 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен=
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас=
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля=
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³ä-

ïðèºìöþ Áóðÿê Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë.

Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 14-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-5100, çàÿâà ÄÖ

¹ 01065-000200078-014 â³ä 28.01.2016).

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Áó-

ðÿê Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1236 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:75:323:0002, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³-
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ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000227672015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñ-

í³íèõ, 14-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì

ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåííÿ Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.02.2012,

âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ â³ä 26.03.2012

¹ 33591830).

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Áóðÿê Âàëåí-

òèí³ Âàñèë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.07.2004

¹ 19-6590 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìà-

ãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2015 ¹ 19-26-0.3-

8392/2-15.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
громадянки Клименко Тетяни Іванівни для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства на вул. Різдвяній, 7 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 72/2294 від 4 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 20, 83 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êëèìåí-

êî Òåòÿí³ ²âàí³âí³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîð-

òó òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà íà âóë. Ð³çäâÿ-

í³é, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîð-

òó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22774).

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 0,1187 ãà íà âóë. Ð³çäâÿí³é, 7 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:72:317:0009), ÿêà ïåðåáó-

âàº ó âëàñíîñò³ ãðîìàäÿíêè Êëèìåíêî Òåòÿíè

²âàí³âíè â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðå-

ºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 22.01.2014

¹ 16573578 òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ

ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà äîðîæíüîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî Òåòÿí³ ²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

29.01.2016 ¹ 1231/0/12/19-16, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 11.10.2016

¹ 1106/41-16.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки базі виробничо=

технологічної комплектації Національної гвардії України 
для експлуатації та обслуговування адміністративно=

господарських будівель і споруд бази на вул. Бориспільській 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 74/2296 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áàç³ âèðîáíè÷î-òåõ-

íîëîã³÷íî¿ êîìïëåêòàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿

Óêðà¿íè ïëîùåþ 1,4286 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:63:389:0052) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä áàçè íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü

— çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó,

åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà ¹ Ä-7665 çàÿâà ÄÖ ¹ 01062-000226086-

014 â³ä 15.11.2016).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
на просп. Відрадному, 95 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №78/2300 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79=1, 83 Земельного кодексу України, статей 26, 56 Закону України «Про землеуст=

рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са=
моврядування в Україні» та розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ІРАНГА ГРУП»
від 10.11.2016, громадянина Третяка Юрія Степановича від 25.09.2015 № 08/Т=9176, громадянина Шевченка
Олександра Олеговича від 25.02.2016 № 08/Ш=2440, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМЕКСІ»
від 15.07.2015 № 08/12552, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
громадянам Ізраїлю Гальперіну Міхаелю Борисовичу 

та Сторч Дову Яковичу для реконструкції експериментальної
дільниці з надбудовою під виробничі приміщення, подальших 

їх експлуатації та обслуговування 
на вул. Костянтинівській, 71, літ. «Д» у Подільському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 77/2299 від 4 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем=
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са=
моврядування в Україні» та враховуючи звернення громадянина України Бризинського І. М. від 11.02.2015,
громадян Ізраїлю Гальперіна М. Б. та Сторч Д. Я. від 19.02.2015 № КОП=0528, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок державному навчальному
закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових

технологій та ресторанного сервісу» для експлуатації 
та обслуговування будівель навчального корпусу та гуртожитку
на вул. Зрошувальній, 3=а, 5=а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 75/2297  від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ïëîùåþ 6,9432 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:69:256:0026, âèòÿã ç Äåðæàâ-

íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ¹ ÍÂ-8000137152014) íà ïðîñï. Â³äðàäíî-

ìó, 95 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (ñïðà-

âà-êëîïîòàííÿ Ê-29032).

2. Íàäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «²ÐÀÍÃÀ ÃÐÓÏ», ãðîìàäÿíèíó Òðåòÿ-

êó Þð³þ Ñòåïàíîâè÷ó, ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷åíêó

Îëåêñàíäðó Îëåãîâè÷ó, ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²Î-

ÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «Õ²ÌÅÊÑ²» äîçâ³ë âè-

ñòóïèòè çàìîâíèêàìè òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.03.2005 ¹ 85-6-00182

ïëîùåþ 0,3272 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:85:289:0025), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíèíîì Óêðà-

¿íè Áðèçèíñüêèì ²ãîðåì Ìèêîëàéîâè÷åì, ãðî-

ìàäÿíàìè ²çðà¿ëþ Ãàëüïåð³íèì Ì³õàåëåì Áîðè-

ñîâè÷åì òà Ñòîð÷ Äîâîì ßêîâè÷åì äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ä³ëüíèö³ ç íàäáó-

äîâîþ ï³ä âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, ïîäàëüøî¿ ¿õ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Êîñòÿí-

òèí³âñüê³é, 71, ë³ò. «Ä» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-21503).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.03.2005 ¹ 85-6-00182, à ñà-

ìå:

— âèêëþ÷èòè ç òåêñòó äîãîâîðó ñëîâà «ãðî-

ìàäÿíèí Óêðà¿íè Áðèçèíñüêèé ²ãîð Ìèêîëàéî-

âè÷».

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 04.03.2005 ¹ 85-6-00182, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ãðîìàäÿíàì ²çðà¿ëþ Ãàëüïåð³íó Ì³õàåëþ

Áîðèñîâè÷ó òà Ñòîð÷ Äîâó ßêîâè÷ó:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.03.2005

¹ 85-6-00182.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06.03.2015 ¹ 057041-

08/ÊÎ-1013-4161.

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äåðæàâíîìó íà-

â÷àëüíîìó çàêëàäó «Êè¿âñüêå îáëàñíå âèùå ïðî-

ôåñ³éíå ó÷èëèùå õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é òà ðåñ-

òîðàííîãî ñåðâ³ñó» ïëîùàìè 0,2334 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:63:324:0069) òà 0,2255

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:324:0070)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü íà-

â÷àëüíîãî êîðïóñó òà ãóðòîæèòêó íà âóë. Çðî-

øóâàëüí³é, 3-à, 5-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ä-7207, çàÿâà ÄÖ

¹ 01014-000224055-014 â³ä 21.10.2016).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок комунальному 

підприємству «Дирекція будівництва шляхово=транспортних
споруд м. Києва» на Поштовій площі у Подільському районі 
м. Києва для будівництва об’єкта багатофункціонального 

призначення та комплексного благоустрою скверу 
на Поштовій площі в складі проекту реконструкції транспортної

розв’язки на Поштовій площі
Рішення Київської міської ради № 79/2301  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельних ділянок комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово=транспортних споруд м. Ки=
єва» на Поштовій площі у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123,
124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення амін до деяких законодавчих актів Укра=
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ áóä³â-

íèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êè-

ºâà» íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,44 ãà; 0,67

ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà

5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà áàãàòîôóíêö³î-

íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà êîìïëåêñíîãî áëàãî-

óñòðîþ ñêâåðó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ â ñêëàä³ ïðî-

åêòó ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà

Ïîøòîâ³é ïëîù³ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20622).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників

багатоквартирного будинку «Чотирнадцятий будинок» 
на вул. Бориса Гмирі, 9=а у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 84/2306  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Чотирнадцятий будинок» на вул.
Бориса Гмирі, 9=а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79=1, 123
Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесен=
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас=
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ=
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî

áóäèíêó «×îòèðíàäöÿòèé áóäèíîê» íà âóë. Áî-

ðèñà Ãìèð³, 9-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,49 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèð-

íîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27574).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гаражно=будівельному 

кооперативу «Алмаз» на вул. Електротехнічній, 64 
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 85/2307  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки гаражно=будівельному кооперативу «Алмаз» на вул. Електротехнічній, 64 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79=1, 83, 123, 124 Земельного кодексу Укра=
їни, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законо=
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части=
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó

«Àëìàç» íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 64 ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) â îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26495).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Центру екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф міста Києва 
на вул. Московській, 40=в у Печерському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу
(відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(підстанція № 5)
Рішення Київської міської ради № 80/2302  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на вул. Москов=
ській, 40=в у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек=
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван=
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè-

öèíè êàòàñòðîô ì³ñòà Êèºâà íà âóë. Ìîñêîâ-

ñüê³é, 40-â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,17 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä

çàêëàäó (â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè (ï³äñòàíö³ÿ ¹ 5) çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28002).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кооперативу по будівництву та експлуатації 
індивідуальних гаражів «ЛАВАНДА» на вул. Зодчих, 1 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 83/2305  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «ЛАВАНДА» на вул.
Зодчих, 1 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земель=
ного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк=
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³í-

äèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â «ËÀÂÀÍÄÀ» íà âóë. Çîä-

÷èõ, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,70 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25435).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Національному музею історії України 
у Другій світовій війні, Меморіальному комплексу 

на вул. Лаврській, 24 у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування автостоянки для відвідувачів

Національного музею історії України у Другій світовій війні
Рішення Київської міської ради № 81/2303  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки Національному музею історії України у Другій світовій війні, Меморіальному комплексу на
вул. Лаврській, 24 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельно=
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз=
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра=
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é

ñâ³òîâ³é â³éí³, Ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñó íà âóë.

Ëàâðñüê³é, 24 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,18 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè äëÿ

â³äâ³äóâà÷³â Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà-

¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25827).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.
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Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Нива В» на вул. Челябінській, 15=а у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі торгово=
офісного призначення»

Рішення Київської міської ради № 86/2308  від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра=

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íèâà Â» 

íà âóë. ×åëÿá³íñüê³é, 15-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âë³ òîðãîâî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ (Ê-25850)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному

підприємству «ЕКО» на вул. Старонаводницькій, 8=а 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 87/2309  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки державному підприємству «ЕКО» на вул. Старонаводницькій, 8=а у Печерському районі м. Ки=
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÅÊÎ» íà âóë. Ñòàðî-

íàâîäíèöüê³é, 8-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,64 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñ-

òóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-

ãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26408).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству

«Еко» на вул. Старокиївській, 8/12 
у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 88/2310  від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=

мельної ділянки державному підприємству «Еко» на вул. Старокиївській, 8/12 у Шевченківському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикін=
цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За=
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Åêî» íà âóë. Ñòàðî-

êè¿âñüê³é, 8/12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,23 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñ-

òóâàííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áà-

ãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26409).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«Конвалія» на просп. Перемоги, 9

у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування господарської споруди

Рішення Київської міської ради № 89/2311  від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Конвалія» на просп. Перемоги, 9 у Шевченків=
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер=
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само=
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîí-

âàë³ÿ» íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 

0,02 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåí-

äó íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñïîðóäè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26792).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Строкач Вірі Іванівні на вул. Смілянській, 1 у Солом’янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 

індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 90/2312  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянці Строкач Вірі Іванівні на вул. Смілянській, 1 у Солом’янському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно=
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ñòðîêà÷ Â³ð³ ²âàí³âí³ íà âóë. Ñì³ëÿí-

ñüê³é, 1 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðà-

æà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-26048).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Юрченку Олександру Михайловичу на вул. 5=й Садовій, діл. 22 
у садівницькому товаристві «Авіатор» у Святошинському районі

м. Києва для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 91/2313  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянину Юрченку Олександру Михайловичу на вул. 5=й Садовій, діл. 22 у садівницько=
му товаристві «Авіатор» у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Зе=
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що=
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Þð÷åíêó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëî-

âè÷ó íà âóë. 5-é Ñàäîâ³é, ä³ë. 22 ó ñàä³âíèöüêî-

ìó òîâàðèñòâ³ «Àâ³àòîð» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27937).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Чабан Наталії Едуардівні на вул. Садовій, 192, діл. 55=а 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 92/2314  від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=

мельної ділянки громадянці Чабан Наталії Едуардівні на вул. Садовій, 192, діл. 55=а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь=
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра=
їні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ ×àáàí Íàòàë³¿ Åäóàðä³âí³ íà âóë. Ñà-

äîâ³é, 192, ä³ë. 55-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27128).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Редьку Андрію Миколайовичу на вул. Підлипка 18=б 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 93/2315  від 4 квітня 2017 року
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Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянину Редьку Андрію Миколайовичу на вул. Підлипка, 18=б у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ðåäüêó Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà

âóë. Ï³äëèïêà, 18-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23105).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про реорганізацію комунального автотранспортного 
підприємства Печерської районної державної адміністрації 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 306/2528  від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу Укра=
їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðò-

íå ï³äïðèºìñòâî Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

21493018) øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 35692211).

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè

ñâî¿õ âèìîã — äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ ïî-

â³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ êî-

ìóíàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà

Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ì. Êèºâà.

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

3.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìó-

íàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà Ïå-

÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ì. Êèºâà øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà» òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä.

3.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êåðóþ÷à

êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ìàéíî ðåîðãà-

í³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî

ï³äïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà.

3.5. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè

ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çàòâåðäèòè íîâó ðåäàêö³þ ñòàòóòó êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà».

4.2. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè

ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà» º ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíà, ïðàâ òà îáî-

â’ÿçê³â êîìóíàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà.

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення доповнення 
до рішення Київської міської ради 

від 18.05.2017 № 290/2512 «Про порядок денний пленарного 
засідання IV сесії Київської міської ради VIII скликання

18.05.2017»
Рішення Київської міської ради № 361/2583  від 25 травня 2017 року

Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Äîïîâíèòè ïîðÿäîê äåííèé ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ

18.05.2017, çàòâåðäæåíèé ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.05.2017 ¹ 290/2512, òàêèì

ïèòàííÿì:

«Ïðî ïðèñâîºííÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà» ªìöþ ². Ì. « (Â³ä 12.05.2017

¹ 08/231-1240/ÏÐ).

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Тютькову Ігорю Васильовичу на вул. Тепличній, 31 

у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради № 94/2316  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянину Тютькову Ігорю Васильовичу на вул. Тепличній, 31 у Святошинському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òþòüêîâó ²ãîðþ Âàñèëüî-

âè÷ó íà âóë. Òåïëè÷í³é, 31 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-27782).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Ніколенку 
Євгенію Миколайовичу на вул. Свято=Георгіївській, 13 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради № 95/2317  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянину Ніколенку Євгенію Миколайовичу на вул. Свято=Георгіївській, 13 у Голосіїв=
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду=
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Í³êîëåíêó ªâãåí³þ Ìèêîëàéîâè-

÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 13 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28253).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Бульчаку Валентину Миколайовичу 
у пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 99/2321  від 4 квітня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Áóëü÷àêó Âàëåíòèíó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðîâ.

Çàëåæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27304)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 9 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг

та гарантій учасникам антитерористичної операції 
та членам їх сімей»

Рішення Київської міської ради № 292/2514  від 18 травня 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті

2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè ó äîäàòîê 3.1 «Ïîðÿäîê íàäàííÿ

êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ êèÿíàì — ó÷àñ-

íèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿» äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 9 æîâòíÿ 2014 ðî-

êó ¹ 271/271 «Ïðî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ï³ëüã òà

ãàðàíò³é ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé» òàê³ çì³íè:

1.1. Àáçàö øîñòèé ïóíêòó 2 äîïîâíèòè ñëî-

âàìè: «òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³

àáî çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ â àíòèòåðî-

ðèñòè÷í³é îïåðàö³¿».

1.2. Ó ïóíêò³ 4 ñëîâà «³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿ-

çàíà ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿»

âèêëþ÷èòè.

1.3. Ó ïóíêò³ 8 ñëîâà «ðåºñòðàö³¿ çàÿâè» çàì³-

íèòè ñëîâàìè «ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ êîì³ñ³ºþ».

1.4. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 7 äîïîâíèòè ñëîâà-

ìè: «òà ìîæå áóòè îñêàðæåíî â óñòàíîâëåíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó».

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

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

âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî çà-

áåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³-

ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www.

kmr. gov. ua).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó.

Київський міський голова В.Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Âñòàíîâèòè ë³ì³òè ñïîæèâàííÿ òåïëî-

âî¿, åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ãàçó,

âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ íà 2017

ð³ê äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ùî ô³íàíñó-

þòüñÿ ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, òà êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âì³ñüêñâ³òëî" (äàë³

- ÊÏ "Êè¿âì³ñüêñâ³òëî") çã³äíî ç äîäàòêàìè

1-13.

2. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-

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

êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâàì

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é,

êåð³âíèêàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ùî ô³íàíñó-

þòüñÿ ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, òà ÊÏ

"Êè¿âì³ñüêñâ³òëî" çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âñòà-

íîâëåíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ë³ì³ò³â

ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿, åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðè-

ðîäíîãî ãàçó, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-

íÿ.

3.  ÊÏ "Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåð-

ãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñü-

êèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà":

çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã òà àíàë³ç äîòðèìàí-

íÿ âñòàíîâëåíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ë³ì³ò³â ³ ùîì³ñÿ÷íî äî 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñ-

òóïíîãî çà çâ³òíèì, íàäàâàòè çâ³ò äî Äåïàðòà-

ìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âïðîâàäæåííÿ

òåõí³÷íèõ àáî îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ

äîòðèìàííÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè, ùî ô³íàí-

ñóþòüñÿ ç áþäæåòó ì. Êèºâà, òà ÊÏ

"Êè¿âì³ñüêñâ³òëî" âñòàíîâëåíèõ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ë³ì³ò³â ó ðàç³ ¿õ ïåðåâèùåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî ÊÏ "Ãðóïà âïðîâàäæåí-

íÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðà-

òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà" çâ³òó

ùîì³ñÿ÷íî äî 30 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà

çâ³òíèì, íàäàâàòè çàñòóïíèêàì ãîëîâè Êè¿âñü-

êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-

ïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèòÿãíåí-

íÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êåð³âíèê³â

áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âñòà-

íîâëåíèõ ë³ì³ò³â ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿, åëåêò-

ðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ãàçó, âîäîïîñòà÷àí-

íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñü-

êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-

ïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â òà ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс 

Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної
енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 

на 2017 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету
міста Києва, та КП «Київміськсвітло»

Розпорядження № 506 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, пункту 12 рішення Київської міської
ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік":

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Голосіївського району міста Києва на 2017 рік

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,164 62,993 0,000 0,549

лютий 0,155 63,435 0,000 0,558

березень 0,133 63,300 0,000 0,554

квітень 0,077 62,336 0,000 0,566

травень 0,014 57,610 0,000 0,571

червень 0,013 57,600 0,000 0,574

липень 0,013 52,600 0,000 0,556

серпень 0,013 52,650 0,000 0,553

вересень 0,014 52,922 0,000 0,560

жовтень 0,075 63,360 0,000 0,595

листопад 0,149 63,100 0,000 0,557

грудень 0,151 63,815 0,000 0,556

Всього : 0,971 715,721 0,000 6,749

Освіта

січень 8,020 570,000 42,413 29,358

лютий 5,791 642,270 35,836 24,260

березень 5,232 489,795 27,745 30,306

квітень 1,464 444,350 1 1,601 32,270

травень 0,351 398,650 2,988 29,034

червень 0,298 346,407 3,074 26,970

липень 0,275 248,089 3,053 22,212

серпень 0,327 208,205 3,606 19,953

вересень 0,544 383,314 3,909 26,376

жовтень 3,534 487,120 18,426 30,120

листопад 5,823 548,282 35,439 27,530

грудень 7,518 679,518 42,552 31,494

Всього : 39,177 5446,000 230,642 329,883

Охорона здоров'я

січень 1,315 138,097 0,000 4,743

лютий 1,157 154,471 0,000 5,055

березень 1,004 128,759 0,000 5,000

квітень 0,699 126,670 0,000 5,519

травень 0,195 108,101 0,000 5,080

червень 0,199 100,597 0,000 4,137

липень 0,193 99,357 0,000 4,708

серпень 0,145 127,047 0,000 3,761

вересень 0,166 98,130 0,000 4,007

жовтень 0,711 145,248 0,000 3,676

листопад 1,138 164,509 0,000 4,332

грудень 1,412 178,470 0,000 4,635

Всього : 8,334 1569,456 0,000 54,653

Культура

січень 0,280 13,60 0,000 0,200

лютий 0,280 13,00 0,000 0,200

березень 0,280 13,00 0,000 0,200

квітень 0,090 10,00 0,000 0,350

травень 0,00 8,00 0,000 0,350

червень 0,00 8,00 0,000 0,300

липень 0,00 8,00 0,000 0,210

серпень 0,00 8,00 0,000 0,180

вересень 0,00 8,00 0,000 0,210

жовтень 0,090 13,00 0,000 0,200

листопад 0,280 13,60 0,000 0,200

грудень 0,280 13,60 0,000 0,200

Всього : 1,580 129,800 0,000 2,800

Фізична культура і спорт

січень 0,044 10,575 0,000 0,544

лютий 0,038 12,055 0,000 0,378

березень 0,032 11,235 0,000 0,473

квітень 0,016 10,606 0,000 0,437

травень 0,004 8,676 0,000 0,335

червень 0,003 9,365 0,000 0,371

липень 0,002 8,445 0,000 0,284

серпень 0,001 6,925 0,000 0,251

вересень 0,003 8,456 0,000 0,376

жовтень 0,023 10,466 0,000 0,328

листопад 0,037 11,475 0,000 0,391

грудень 0,043 12,393 0,000 0,375

Всього : 0,246 120,672 0,000 4,543

Соціальний захист

січень 0,037 4,100 0,000 0,072 

лютий 0,037 4,100 0,000 0,072 

березень 0,033 3,800 0,000 0,072 

квітень 0,028 2,800 0,000 0,072 

травень 0,000 2,600 0,000 0,072 

червень 0,000 2,400 0,000 0,072 

липень 0,000 2,200 0,000 0,072 

серпень 0,000 2,200 0,000 0,072 

вересень 0,000 2,400 0,000 0,072 

жовтень 0,021 3,200 0,000 0,072 

листопад 0,037 3,800 0,000 0,072 

грудень 0,037 4,100 0,000 0,072 

Всього : 0,232 37,700 0,000 0,864 

Соціальна служба 

січень 0,122 12,012 0,000 0,225 

лютий 0,119 12,344 0,000 0,210 

березень 0,113 11,715 0,000 0,209 

квітень 0,053 10,656 0,000 0,202 

травень 0,002 9,906 0,000 0,183 

червень 0,002 8,837 0,000 0,214 

липень 0,002 8,450 0,000 0,182 

серпень 0,002 7,310 0,000 0,233 

вересень 0,002 8,795 0,000 0,172 

жовтень 0,031 12,028 0,000 0,248 

листопад 0,101 13,647 0,000 0,239 

грудень 0,117 14,202 0,000 0,245 

Всього : 0,666 129,902 0,000 2,562 
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках по
бюджетних установах Дарницького району міста Києва на 2017 рік

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Деснянського району міста Києва на 2017 рік

Всього по району

січень 9,982 811,377 42,413 35,691

лютий 7,577 901,675 35,836 30,733

березень 6,827 721,604 27,745 36,814

квітень 2,427 667,418 11,601 39,416

травень 0,566 593,543 2,988 35,625

червень 0,515 533,206 3,074 32,638

липень 0,485 427,141 3,053 28,224

серпень 0,488 412,337 3,606 25,003

вересень 0,729 562,017 3,909 31,773

жовтень 4,485 734,422 18,426 35,239

листопад 7,565 818,413 35,439 33,321

грудень 9,558 966,098 42,552 37,577

Всього : 51.206 8149,251 230,642 402,054

вересень 0,000 6,900 0,000 0,400

жовтень 0,140 15,500 0,000 0,400

листопад 0,265 20,500 0,000 0,500

грудень 0,495 20,500 0,000 0,500

Всього: 1,897 180,600 0,000 5,690

Фізична культура

січень 0,000 0,000 0,000 0,000

лютий 0,000 0,000 0,000 0,000

березень 0,000 0,000 0,000 0,000

квітень 0,000 0,000 0,000 0,000

травень 0,000 0,000 0,000 0,000

червень 0,000 0,000 0,000 0,000

липень 0,000 0,000 0,000 0,000

серпень 0,000 0,000 0,000 0,000

вересень 0,000 0,000 0,000 0,000

жовтень 0,000 0,000 0,000 0,000

листопад 0,000 0,000 0,000 0,000

грудень 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього: 0,000 0,000 0,000 0,000

Соціальний захист

січень 0,045 4,445 0,000 0.234

лютий 0,050 4,137 0,000 0,224

березень 0,040 2,998 0,000 0,228

квітень 0,034 2,979 0,000 0,234

травень 0,001 2,816 0,000 0,238

червень 0,000 2,755 0,000 0,233

липень 0,000 2,384 0,000 0,243

серпень 0,000 2,163 0,000 0,247

вересень 0,000 3,142 0,000 0,248

жовтень 0,034 3,507 0,000 0,244

листопад 0,051 4.839 0,000 0,232

грудень 0,058 6,085 0,000 0,263

Всього: 0,313 42,250 0,000 2,866

Соціальна служба

січень 0,063 3,300 0,000 0,087

лютий 0,114 7,800 0,000 0,157

березень 0,108 7,800 0,000 0,157

квітень 0,067 6,000 0,000 0,157

травень 0,022 5,300 0,000 0,156

червень 0,001 5,300 0,000 0,146

липень 0,001 2,900 0,000 0,146

серпень 0,001 2,900 0,000 0,126

вересень 0,001 3,500 0,000 0,137

жовтень 0,002 6,500 0,000 0,147

листопад 0,081 6,600 0,000 0,147

грудень 0,099 7,700 0,000 0,147

Всього: 0,560 65,600 0,000 1,710

Всього по району

січень 14,722 1517,819 0,424 78,962

лютий 13,983 1401,656 0,474 79,437

березень 12,349 1455,679 0,394 78,291

квітень 6,566 1359,901 0,303 80,124

травень 1,764 1215,878 0,213 77,345

червень 1,234 1099,338 0,203 75,742

липень 0,719 799,266 0,142 66,483

серпень 0,715 708,446 0,182 61,675

вересень 1,418 746,858 0,193 68,167

жовтень 6,164 1302,906 0,264 78,969

листопад 11,966 1493,502 0,394 79,932

грудень 14,914 1655,367 0,504 83,511

Всього: 86,514 14756,616 3,690 908,636

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,261 47,687 0,000 1,155

лютий 0,236 47,496 0,000 1.146

березень 0,140 47,182 0,000 1,128

квітень 0,075 46,769 0,000 1,033

травень 0,003 46,419 0,000 1,125

червень 0,002 46,668 0,000 1,298

липень 0,004 46,378 0,000 1,348

серпень 0,004 46,678 0,000 1,364

вересень 0,004 46,388 0,000 0,977

жовтень 0,050 47,001 0,000 0,841

листопад 0,143 47,091 0,000 0,841

грудень 0,153 47,202 0,000 0,841

Всього: 1,075 562,959 0,000 13,097

Освіта

січень 13,072 1303,310 0,200 72,600

лютий 12,354 1167,140 0,200 73,162

березень 11,013 1239,430 0,180 72,040

квітень 5,769 1156,191 0,180 74,161

травень 1,657 1028,763 0,180 71,567

червень 1,186 899,728 0,170 69,421

липень 0,661 638,390 0,110 60,427

серпень 0,664 553,100 0,150 55,786

вересень 1,344 588,280 0,160 62,427

жовтень 5,475 1 103,213 0,180 73,327

листопад 10,489 1269,985 0,160 74,061

грудень 13,249 1431,163 0,220 77,525

Всього: 76,933 12378,693 2,090 836,504

Охорона здоров'я

січень 0,971 136,577 0,224 4,396

лютий 0,959 153,583 0,274 4,248

березень 0,801 138,769 0,214 4,238

квітень 0,451 132,462 0,123 4,039

травень 0,081 119,080 0,033 3,759

червень 0,045 131,387 0,033 4,044

липень 0,053 103,014 0.032 3,919

серпень 0,046 98,605 0,032 3,752

вересень 0,069 98,648 0,033 3,978

жовтень 0,463 127,185 0,084 4,010

листопад 0,937 144,487 0,234 4,151

грудень 0,86 142,717 0,284 4,235

Всього: 5,736 1526,514 1,600 48,769

Культура

січень 0,310 22,500 0,000 0,490

лютий 0,270 21,500 0,000 0,500

березень 0,247 19,500 0,000 0,500

квітень 0,170 15,500 0,000 0,500

травень 0,000 13,500 0,000 0,500

червень 0,000 13,500 0,000 0,600

липень 0,000 6,200 0,000 0,400

серпень 0,000 5,000 0,000 0,400

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,222 51,665 0,000 0,364

лютий 0,169 30,391 0,000 0,371

березень 0,105 49,318 0,000 0,368
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квітень 0,050 38,261 0,000 0,359

травень 0,024 21,600 0,000 0,355

червень 0,001 24,967 0,000 0,352

липень 0,000 26,895 0,000 0,359

серпень 0,000 29,767 0.000 0,362

вересень 0,000 28,736 0,000 0,361

жовтень 0,008 32,345 0,000 0,368

листопад 0,172 37,244 0,000 0,390

грудень 0,129 42,115 0,000 0.390

Всього: 0,880 413,304 0,000 4,399

Освіта

січень 11.821 739,283 0,000 32,610

лютий 11,379 814,055 0,000 30,105

березень 9,281 747,563 0,000 33,246

квітень 4,449 690,983 0,000 35,039

травень 0,960 580,237 0,000 30,454

червень 0,429 478,044 0,000 27,055

липень 0,250 247,833 0,000 21,358

серпень 0,216 233,978 0,000 17,921

вересень 0,769 443,485 0,000 23,109

жовтень 3,879 736,462 0,000 32,777

листопад 9,547 802,641 0,000 30,867

грудень 11,912 944,962 0,000 31,860

Всього: 64,892 7459,526 0,000 346,401

Охорона здоров'я

січень 1,080 175,223 0,000 4,202

лютий 0,841 191,471 0,000 3,818

березень 0,751 150,619 0,000 3,911

квітень 0,307 143,019 0,000 4,422

травень 0,026 115,613 0,000 3,633

червень 0,000 107,040 0,000 3,730

липень 0,000 112,807 0,000 3,382

серпень 0,000 108,880 0,000 3,070

вересень 0,006 101,538 0,000 3,059

жовтень 0,309 133,538 0,000 3,471

листопад 0,727 158,071 0,000 3,722

грудень 1,03 149,550 0,000 4,126

Всього: 5,077 1647,369 0,000 44,546

Культура

січень 0,252 15,008 3,590 0,231

лютий 0,202 21,925 2,320 0,207

березень 0,158 14,645 1,582 0,218

квітень 0,068 12,660 0,000 0,231

травень 0,001 7,856 0,000 0,224

червень 0,000 7,658 0,000 0,216

липень 0,000 6,385 0,000 0,200

серпень 0,000 6,786 0,000 0,191

вересень 0,000 5,784 0,000 0,212

жовтень 0,052 10,386 1,240 0,253

листопад 0,138 17,225 3,475 0,236

грудень 0,163 21,484 3,497 0,213

Всього: 1,034 147,802 15,704 2,632

Фізична культура

січень 0,138 35,900 0,000 0,838

лютий 0,121 33,800 0,000 0,873

березень 0,088 32,308 0,000 0,964

квітень 0,056 20,520 0,000 0,997

травень 0,022 12,876 0,000 0,827

червень 0,009 10,437 0,000 0,650

липень 0,000 5,179 0,000 0,295

серпень 0.000 5,157 0,000 0,289

вересень 0,014 7,414 0,000 0,507

жовтень 0,061 14,081 0,000 0,836

листопад 0,086 34,842 0,000 0,904

грудень 0,100 36,647 0,000 0,868

Всього: 0,695 249,161 0,000 8,848

Соціальний захист

січень 0,037 2,705 0,000 0,055

лютий 0,036 2,705 0,000 0,055

березень 0,035 2,555 0,000 0,055

квітень 0,029 2,465 0,000 0,055

травень 0,015 2,455 0,000 0,055

червень 0,003 2,389 0,000 0,055

липень 0,003 2,269 0,000 0,056

серпень 0,002 2,069 0,000 0,056

вересень 0,002 2,205 0,000 0,055

жовтень 0,007 2,249 0,000 0,055

листопад 0,014 2,310 0,000 0,055

грудень 0,034 2,575 0,000 0,055

Всього: 0,217 28,951 0,000 0,662

Соціальна служба

січень 0,063 7,800 0,000 0,096

лютий 0,063 8,150 0,000 0,094

березень 0,044 5,935 0,000 0,094

квітень 0,014 6,817 0,000 0,098

травень 0,000 3,314 0,000 0,093

червень 0,000 2,082 0,000 0,095

липень 0,001 0,940 0,000 0,094

серпень 0,000 1,343 0,000 0,094

вересень 0,000 1,927 0,000 0,095

жовтень 0,003 3,281 0,000 0,095

листопад 0,014 7,737 0,000 0,095

грудень 0,036 11,853 0,000 0,135

Всього: 0,238 61,179 0,000 1,178

Всього по району

січень 13,613 1027,584 3,590 38,396

лютий 12,811 1102,497 2,320 35,523

березень 10,462 1002,943 1,582 38,856

квітень 4,973 914,725 0,000 41,201

травень 1,048 743,951 0,000 35,641

червень 0,442 632,617 0,000 32,153

липень 0,254 402,308 0,000 25,744

серпень 0,218 387,980 0,000 21,983

вересень 0,791 591,089 0,000 27,398

жовтень 4,319 932,342 1,240 37,855

листопад 10,698 1060,070 3,475 36,269

грудень 13,404 1209,186 3,497 37,647

Всього: 73.033 10007,292 15,704 408,666

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 4

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Дніпровського району міста Києва на 2017 рік

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,233 30,169 0,000 0,508

лютий 0,242 33,092 0,000 0,553

березень 0,172 30,213 0,000 0,506

квітень 0,110 32,501 0,000 0,503

травень 0,012 31,035 0,000 0,500

червень 0,002 32,583 0,000 0,548

липень 0,002 33,856 0,000 0,489

серпень 0,001 33,252 0,000 0,520

вересень 0,001 36,529 0,000 0,516

жовтень 0,096 38,020 0,000 0,494

листопад 0,204 38,842 0,000 0,503

грудень 0,247 39,169 0,000 0,555

Всього: 1,322 409,261 0,000 6,195

Освіта

січень 16,505 931,890 9,624 43,088

лютий 13,460 1024,952 7,616 45,289

березень 12,274 913,533 7,689 45,061

квітень 5,283 801,910 8,453 44,183

травень 0,912 666,761 7,844 44,117

червень 0,546 565,835 6,084 43,075

липень 0,347 432,973 6,487 40,245

серпень 0,346 424,792 5,636 40,227

вересень 0,991 604,381 6,679 45,069

жовтень 5,189 854,029 8,086 45,031

листопад 11,854 1018,231 9,027 45,202

грудень 14,789 1056,787 8,627 43,862

Всього: 82,496 9296,074 91,852 524,449

Охорона здоров'я

січень 1,732 167,490 0,000 6,775

лютий 1,451 165,301 0,000 7,510

березень 1,234 147,401 0,000 7,716

квітень 0,632 143,107 0,000 7,937

травень 0,164 123,446 0,000 6,787

червень 0,117 121,290 0,000 7,365

липень 0,094 133,557 0,000 6,902

серпень 0,078 140,095 0,000 6,648

вересень 0,088 141,918 0,000 6,376

жовтень 0,621 164,822 0,000 6,275 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 ÷åðâíÿ 2017 ð.
¹59 (4972)

10

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,299 27,653 0,000 0,378

лютий 0,171 29,350 0,000 0,380

березень 0,168 22,907 0,000 0,353

квітень 0,045 23,736 0,000 0,354

травень 0,005 19,483 0,000 0,359

червень 0,006 20,080 0,000 0,360

липень 0,005 22,751 0,000 0,353

серпень 0,005 22,685 0,000 0,346

вересень 0,005 26,958 0,000 0,382

жовтень 0,051 29,383 0,000 0,409

листопад 0,152 34,224 0,000 0,435

грудень 0,183 33,299 0,000 0,426

Всього: 1,095 312,509 0,000 4,535

Освіта

січень 11,077 922,028 0,137 38,700

лютий 8,229 748,806 0,205 29,914

березень 7,034 770,031 0,221 30,425

квітень 2,325 626,719 0,221 33,083

травень 0,483 598,805 0,205 32,905

червень 0,221 530,998 0,200 31,071

липень 0,104 263,793 0,084 29,143

серпень 0,038 209,011 0,000 30,000

вересень 0,337 370,959 0,205 32,203

жовтень 0,245 684,333 0,184 34,979

листопад 7,571 807,057 0,213 33,380

грудень 9,987 900,511 0,147 31,173

Всього: 47,651 7433,051 2,022 386,976

Охорона здоров'я

січень 0,603 77,118 0,000 2,037

лютий 0,520 76,808 0,000 2,264

березень 0,453 66,910 0,000 2,135

квітень 0,267 71,037 0,000 2,149

травень 0,070 60,593 0,000 1,813

червень 0,070 58,762 0,000 2,400

липень 0,055 60,044 0,000 1,776

серпень 0,037 72,685 0,000 2,119

вересень 0,047 65,474 0,000 1,453

жовтень 0,249 67,305 0,000 1,810

листопад 0,452 77,830 0,000 2,289

грудень 0,667 76,591 0,000 2,516

Всього: 3,490 831,157 0,000 24,761

Культура

січень 0,211 12,455 0,000 0,197

лютий 0,183 14,320 0,000 0,173

березень 0,159 13,185 0,000 0,202

квітень 0,076 12,285 0,000 0,194

травень 0,011 11,165 0,000 0,212

червень 0,000 7,445 0,000 0,155

липень 0,000 6,115 0,000 0,157

серпень 0,000 6,125 0,000 0,158

вересень 0,005 9,975 0,000 0,195

жовтень 0,035 13,390 0,000 0,210

листопад 0,143 15,870 0,000 0,206

грудень 0,222 17,110 0,000 0,215

Всього: 1,045 139,440 0,000 2,274

Соціальний захист

січень 0,012 5,224 0,000 0,040

лютий 0,044 5,224 0,000 0,040

березень 0,029 5,224 0,000 0,040

квітень 0,013 2,488 0,000 0,040

травень 0,000 2,488 0,000 0,040

червень 0,000 1,990 0,000 0,024

липень 0,000 1,990 0,000 0,024

серпень 0,000 2,040 0,000 0,032

вересень 0,024 2,488 0,000 0,040

жовтень 0,021 5,224 0,000 0,040

листопад 0.018 5,224 0,000 0,040

грудень 0,018 5,224 0,000 0,049

Всього: 0,179 44,828 0,000 0,449

Соціальна служба

січень 0,004 8,806 0,000 0,141

лютий 0,081 9,707 0,000 0,202

листопад 1.241 178,827 0,000 6,763

грудень 1,533 187,692 0,000 6,850

Всього: 8,985 1814,946 0,000 83,904

Культура

січень 0,535 18,535 0,000 0,580

лютий 0,468 20,045 0,000 0,567

березень 0,402 20,791 0,000 0.622

квітень 0,189 17,915 0,000 0,636

травень 0,005 15,072 0,000 0,647

червень 0,001 16,418 0,000 0,642

липень 0,001 12,178 0,000 0,533

серпень 0,001 11,760 0,000 0,509

вересень 0,001 12,090 0,000 0,553

жовтень 0,127 18,165 0,000 0,464

листопад 0,350 22,418 0,000 0,603

грудень 0,500 25,325 0,000 0,660

Всього: 2,579 210,712 0,000 7,016

Фізична культура

січень 0,122 4,330 0,000 0,173

лютий 0,080 5,213 0,000 0,163

березень 0,068 4,796 0,000 0,162

квітень 0,028 4,192 0,000 0,161

травень 0,002 3,870 0,000 0,579

червень 0,002 3,029 0,000 0.556

липень 0,002 2,979 0,000 0,635

серпень 0,002 3,031 0,000 0,758

вересень 0,002 4,078 0,000 0.845

жовтень 0,037 4,866 0,000 0.453

листопад 0,083 5,116 0,000 0,174

грудень 0,105 5,042 0,000 0,166

Всього: 0,533 50,542 0,000 4,825

Соціальний захист

січень 0,047 4,800 0,000 0,102

лютий 0,123 6,750 0,000 0,102

березень 0,083 6,150 0,000 0,102

квітень 0,061 6,000 0,000 0,106

травень 0,007 4,550 0,000 0,080

червень 0,000 4,500 0,000 0,100

липень 0,000 2,500 0,000 0,080

серпень 0,000 2,150 0,000 0,060

вересень 0,000 3,000 0,000 0,084

жовтень 0,008 5,600 0,000 0,110

листопад 0,047 6,500 0,000 0,110

грудень 0,140 6,500 0,000 0,110

Всього: 0,516 59,000 0,000 1,146

Соціальна служба

січень 0,141 16,897 0,000 0,767

лютий 0,129 20,820 0,000 1,085

березень 0,110 25,876 0,000 0,856

квітень 0,069 22,492 0,000 0,820

травень 0,019 16,081 0,000 0,716

червень 0,009 15,141 0,000 0,706

липень 0,007 16,763 0,000 0,608

серпень 0,009 14,930 0,000 0,593

вересень 0,008 11.290 0,000 0,531

жовтень 0,049 13,914 0,000 0,697

листопад 0,101 18,964 0,000 0,734

грудень 0,172 27,793 0,000 0,994

Всього: 0,823 220,961 0,000 9,107

Всього по району

січень 19,315 1174,111 9,624 51,993

лютий 15,953 1276,173 7,616 55,269

березень 14,343 1148,760 7,689 55,025

квітень 6,372 1028,117 8,453 54,346

травень 1,121 860,815 7,844 53,426

червень 0,677 758,796 6,084 52,992

липень 0,453 634,806 6,487 49,492

серпень 0,437 630,010 5,636 49,315

вересень 1,091 813,286 6,679 53,974

жовтень 6,127 1099,416 8,086 53,524

листопад 13,880 1288,898 9,027 54,089

грудень 17,486 1348,308 8,627 53,197

Всього: 97,255 12061,496 91,852 636,642

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 5

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Оболонського району міста Києва на 2017 рік
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грудень 3,924 456,91 1,316 19,598

Всього: 22,545 3660,471 11,232 200,171

Охорона здоров'я

січень 0,434 57,915 0,000 2,041

лютий 0,353 60,030 0,000 2,070

березень 0,270 56,892 0,050 1,767

квітень 0,134 57,340 0,000 1.846

травень 0,060 53,500 0,000 1,503

червень 0,011 52,490 0,000 1,624

липень 0,036 53,777 0,000 1,702

серпень 0,008 58,645 0,000 1,716

вересень 0,011 55,610 0,000 2,069

жовтень 0,128 60,436 0,000 1,722

листопад 0,267 61,725 0,000 1,754

грудень 0,326 64,940 0,050 1,707

Всього: 2,038 693,300 0,100 21,521

Культура

січень 0,198 13,653 0,000 0,552

лютий 0,202 14,762 0,000 0,677

березень 0,172 10,614 0,000 0,552

квітень 0,100 11,236 0,000 0,442

травень 0,010 9,553 0,000 0,354

червень 0,008 9,717 0,000 0,301

липень 0,001 7,461 0,000 0,273

серпень 0,001 8,025 0,000 0,272

вересень 0,002 8,693 0,000 0,467

жовтень 0,083 12,373 0,000 0,415

листопад 0,140 14,142 0,000 0,583

грудень 0,190 14,381 0,000 0,673

Всього: 1,107 134,610 0,000 5,561

Соціальний захист

січень 0,037 2,030 0,000 0,130

лютий 0,034 2,000 0,000 0,120

березень 0,034 2,000 0,000 0,170

квітень 0,022 1,990 0,000 0,170

травень 0,007 1,950 0,000 0,170

червень 0,001 1,800 0,000 0,170

липень 0,001 1,800 0,000 0,140

серпень 0,001 1,750 0,000 0,140

вересень 0,002 1,900 0,000 0,150

жовтень 0,020 2,000 0,000 0,150

листопад 0,032 2,010 0,000 0,150

грудень 0,033 2,170 0,000 0,140

Всього: 0,224 23,400 0,000 1,800

Соціальна служба

січень 0,050 6,300 0,000 0,185

лютий 0,058 7,100 0,000 0,185

березень 0,046 5,500 0,000 0,160

квітень 0,052 5,500 0,000 0,140

травень 0,023 4,500 0,000 0,131

червень 0,003 4,500 0,000 0,104

липень 0,003 1,700 0,000 0,104

серпень 0,003 1,800 0,000 0,104

вересень 0,002 4,500 0,000 0,135

жовтень 0,014 5,500 0,000 0,157

листопад 0,036 5,992 0,000 0,185

грудень 0,048 6,735 0,000 0,185

Всього: 0,338 59,627 0,000 1,775

Фізична культура

січень 0,011 2,835 0,000 0,339

лютий 0,009 2,835 0,000 0,318

березень 0,009 2,630 0,000 0,278

квітень 0,004 2,245 0,000 0,275

травень 0,000 2,245 0,000 0,283

червень 0,000 1,213 0,000 0,288

липень 0,000 1,213 0,000 0,305

серпень 0,000 1,098 0,000 0,020

вересень 0,000 1,950 0,000 0,020

жовтень 0,002 2,393 0,000 0,275

листопад 0,007 2,450 0,000 0,295

грудень 0,021 2,835 0,000 0,295

Всього: 0,063 25,942 0,000 2,991

Всього по району*

січень 5,822 498,327 1,009 21,612

лютий 4,235 416,271 1,132 19,614

березень 3,958 484,556 0,996 21,604

квітень 1,921 467,650 1,054 21,471

травень 0,333 416,000 1,122 20,942

червень 0,143 384,104 0,484 17,892

липень 0,097 214,078 0,590 15,760

серпень 0,052 195,821 0,517 14,394

вересень 0,090 303,744 0,980 17,156

жовтень 2,008 458,937 1,084 22,048

березень 0,063 8,054 0,000 0,181

квітень 0,101 8,564 0,000 0,189

травень 0,023 7,790 0,000 0,169

червень 0,001 7,297 0,000 0,211

липень 0,000 9,186 0,000 0,122

серпень 0,000 5,248 0,000 0,679

вересень 0,000 6,165 0,000 0,072

жовтень 0,000 10,051 0,000 0,198

листопад 0,018 12,537 0,000 0,239

грудень 0,083 9,855 0,000 0,189

Всього: 0,374 103,260 0,000 2,592

Фізична культура

січень 0,019 2,000 0,000 0,150

лютий 0,015 2,700 0,000 0,148

березень 0,013 2,200 0,000 0,120

квітень 0,007 2,302 0,000 0,100

травень 0,001 1,852 0,000 0,100

червень 0,001 1,646 0,000 0,120

липень 0,000 1,699 0,000 0,128

серпень 0,000 1,000 0,000 0,250

вересень 0,002 2,000 0,000 0,246

жовтень 0,015 2,100 0,000 0,250

листопад 0,015 1,800 0,000 0,250

грудень 0,017 1,800 0,000 0,250

Всього: 0,105 23,099 0,000 2,112

Всього по району

січень 12,225 1055,284 0,137 41,643

лютий 9,243 886,915 0,205 33,121

березень 7,919 888,511 0,221 33,456

квітень 2,834 747,131 0,221 36,109

травень 0,593 702,176 0,205 35,598

червень 0,299 628,218 0,200 34,341

липень 0,164 365,578 0,084 31,703

серпень 0,080 318,794 0,000 33,584

вересень 0,420 484,019 0,205 34,591

жовтень 0,616 811,786 0,184 37,896

листопад 8,369 954,542 0,213 36,839

грудень 11,177 1044,390 0,147 34,818

Всього: 53,939 8887,344 " 2,022 423,699

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,221 32,511 0,000 0,342

лютий 0,180 30,652 0,000 0,313

березень 0,127 26,063 0,000 0,279

квітень 0,065 26,047 0,000 0,269

травень 0.012 25,450 0,000 0,267

червень 0,011 24,836 0,000 0,260

липень 0,011 24,594 0,000 0,277

серпень 0,011 25,548 0,000 0,188

вересень 0,010 26,231 0,000 0,269

жовтень 0,080 26,781 0,000 0,340

листопад 0,118 26,658 0,000 0,357

грудень 0,121 32,556 0,000 0,336

Всього: 0,967 327,927 0,000 3,497

Освіта

січень 4,871 383,083 1,009 18,023

лютий 3,399 298,892 1,132 15,931

березень 3,3 380,857 0,946 18,398

квітень 1,544 363,292 1,054 18,329

травень 0,221 318,802 1,122 18,234

червень 0,109 289,548 0,484 15,145

липень 0,045 123,533 0,59 12,959

серпень 0,028 98,955 0,517 11,954

вересень 0,063 204,86 0,98 14,046

жовтень 1,681 349,454 1,084 18,989

листопад 3,36 392,285 0,998 18,565

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 6

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Печерського району міста Києва на 2017 рік
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листопад 3,960 505,262 0,998 21,889

грудень 4,663 580,527 1,366 22,934

Всього: 27,282 4925,277 11,332 237,316

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,123 21,810 0,000 0,233

лютий 0,117 20,585 0,000 0,232

березень 0,099 20,180 0,000 0,232

квітень 0,046 20,080 0,000 0,232

травень 0,026 18,660 0,000 0,232

червень 0,001 19,690 0,000 0,231

липень 0,000 19,560 0,000 0,231

серпень 0,000 19,800 0,000 0,232

вересень 0,001 19,828 0,000 0,231

жовтень 0,040 20,110 0,000 0,232

листопад 0,091 20,900 0,000 0,232

грудень 0,119 20,680 0,000 0,231

Всього: 0,663 241,883 0,000 2,781

Освіта

січень 7,815 425,700 2,650 31,625

лютий 6,065 533,400 2,800 30,620

березень 5,020 453,800 2,550 28,455

квітень 2,940 410,000 2,300 28,730

травень 0,565 350,900 2,050 26,155

червень 0,376 319,100 1,850 24,825

липень 0,215 165,700 0,900 20,825

серпень 0,205 134,100 0,500 18,300

вересень 0,475 252,200 1,650 23,920

жовтень 3,485 462,500 2,550 28,625

листопад 5,635 474,800 2,650 30,055

грудень 6,347 538,800 2,850 31,945

Всього: 39,143 4521,000 25,300 324,080

Охорона здоров'я

січень 0,851 97,500 0,000 3,450

лютий 0,710 99,030 0,000 3,500

березень 0,660 86,090 0,000 3,500

квітень 0,281 87,220 0,000 3,500

травень 0,086 72,680 0,000 3,150

червень 0,069 64,913 0,000 3,356

липень 0,065 64,683 0,000 2,927

серпень 0,067 71,600 0,000 3,300

вересень 0,076 68.720 0,000 3,350

жовтень 0,335 80,720 0,000 3,500

листопад 0,593 89,350 0,000 3,500

грудень 0,723 98,800 0,000 3,950

Всього: 4,516 981,306 0,000 40,983

Культура

січень 0,388 15,795 0,000 0,265

лютий 0,333 17,720 0,000 0,257

березень 0,276 15,652 0,000 0,231

квітень 0,082 14,539 0,000 0,240

травень 0,000 13,440 0,000 0,244

червень 0,000 9,837 0,000 0,234

липень 0,000 5,915 0,000 0,175

серпень 0,000 5,687 0,000 0,141

вересень 0,000 8,990 0,000 0,189

жовтень 0,115 14,943 0,000 0,244

листопад 0,263 17,310 0,000 0,271

грудень 0,324 19,992 0,000 0,273

Всього: 1,781 159,820 0,000 2,764

Соціальний захист

січень 0,022 4,600 0,000 0,040

лютий 0,021 4,600 0,000 0,040

березень 0,021 3,000 0,000 0,040

квітень 0,019 2,500 0,000 0,040

травень 0,010 1,500 0,000 0,040

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,134 34,699 0,000 0,534

лютий 0,154 35,238 0,000 0,540

березень 0,129 31,091 0,000 0,431

квітень 0,055 28,744 0,000 0,677

травень 0,007 26,208 0,000 0.526

червень 0,005 28,435 0,000 0,687

липень 0,005 29,981 0,000 0,686

серпень 0,005 30,434 0,000 0,688

вересень 0,005 34,158 0,000 0,592

жовтень 0,061 34,514 0,000 0,628

листопад 0,180 37,108 0,000 0,623

грудень 0,219 42,182 0,000 0,637

Всього: 0,959 392,792 0,000 7,249

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 7

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Подільського району міста Києва на 2017 рік

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 8

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Святошинського району міста Києва на 2017 рік

червень 0,000 1,100 0,000 0,040

липень 0,000 1,100 0,000 0,040

серпень 0,001 1,100 0,000 0,040

вересень 0,002 1,100 0,000 0,040

жовтень 0,012 2,000 0,000 0,040

листопад 0,020 4,100 0,000 0,040

грудень 0,020 4,300 0,000 0,040

Всього: 0,148 31,000 0,000 0,480

Соціальна служба

січень 0,148 12,600 0,000 0,220

лютий 0,164 11,600 0,000 0,230

березень 0,127 10,600 0,000 0,220

квітень 0,074 8,720 0,000 0,220

травень 0,010 7,300 ,0,000 0,220

червень 0,003 7,200 0,000 0,220

липень 0,003 7,300 0,000 0,220

серпень 0,004 6,300 0,000 0,220

вересень 0,010 7,150 0,000 0,220

жовтень 0,034 11,200 0,000 0,220

листопад 0,072 11,600 0,000 0,220

грудень 0,145 11,670 0,000 0,220

Всього: 0,794 113,240 0,000 2,650

Фізична культура

січень 0,032 3,940 0,000 0,050

лютий 0,031 3,930 0,000 0,050

березень 0,029 3,930 0,000 0,048

квітень 0,015 3,890 0,000 0,047

травень 0,001 3,850 0,000 0,047

червень 0,001 3,810 0,000 0,046

липень 0,000 3,750 0,000 0,040

серпень 0,000 3,750 0,000 0,040

вересень 0,001 3,850 0,000 0,046

жовтень 0,014 3,920 0,000 0.048

листопад 0,029 3,920 0,000 0,050

грудень 0,030 3,930 0,000 0,052 1

Всього: 0,183 46,470 0,000 0,564

Всього по району

січень 9,379 581,945 2,650 35,883

лютий 7,441 690,865 2,800 34,929

березень 6,232 593,252 2,550 32,726

квітень 3,457 546,949 2,300 33,009

травень 0,698 468,330 2,050 30,088

червень 0,450 425,650 1,850 28,952

липень 0,283 268,008 0,900 24,458

серпень 0,277 242,337 0,500 22,273

вересень 0,565 361,838 1,650 27,996

жовтень 4,035 595,393 2,550 32,909

листопад 6,703 621,980 2,650 34,368

грудень 7,708 698,172 2,850 36,711

Всього: 47,228 6094,719 25,300 374,302

Ïðîäîâæåííÿ ó íàñòóïíîìó íîìåð³
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОГОЛОШУЄ НОВИЙ КОНКУРС 

НА ПОШУК ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ,
які можуть бути включені 

до складу поліцейських комісій 
Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ

÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³äïî-

â³äíî äî ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ».

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòî-

ðèòåò, ïîñò³éíî ïðîæèâàºòå â ì. Êèºâ³, òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äå-

ïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ïðîñèìî Âàñ äî 20 ëèïíÿ 2017 ðîêó

ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111 (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêó-

ìåíòè:

1.Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà (³ç íàäàííÿì îñîáîþ çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³ä-

ïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1-2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàí-

íº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ (â äîâ³ëüí³é ôîðì³).

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 202-76-88

ÇÐÀÇÎÊ

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

_____________________________________

(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà)

ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, _____________________________

êîíòàêòíèé òåë. ______________________

Çàÿâà

Ïðîøó âêëþ÷èòè ìåíå äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³î-

íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Íàäàþ çãîäó íà îáðîáêó ìî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

Äîäàòêè:

Äàòà Ï³äïèñ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОГОЛОШУЄ НОВИЙ КОНКУРС 

НА ПОШУК ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, 
які можуть бути включені 

до складу поліцейської комісії 
Управління поліції охорони з фізичної безпеки 

в м. Києві 
Національної поліції України

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ïîâíîâà-

æåííÿ ÷ëåí³â ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿ áåçïåêè â ì. Êèºâ³

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³-

ö³þ».

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòî-

ðèòåò, ïîñò³éíî ïðîæèâàºòå â ì. Êèºâ³, òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿

Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿ áåçïåêè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ïðîñèìî

Âàñ äî 20 ëèïíÿ 2017 ðîêó ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá.

111 (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà (³ç íàäàííÿì îñîáîþ çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ

â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1-2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàí-

íº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ (â äîâ³ëüí³é ôîðì³).

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 202-76-88

ÇÐÀÇÎÊ

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

_____________________________________

(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà)

ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, _____________________________

êîíòàêòíèé òåë. ______________________

Çàÿâà

Ïðîøó âêëþ÷èòè ìåíå äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿ áåç-

ïåêè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Íàäàþ çãîäó íà îáðîáêó ìî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

Äîäàòêè:

Äàòà Ï³äïèñ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОГОЛОШУЄ НОВИЙ КОНКУРС 

НА ПОШУК ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ,
які можуть бути включені 

до складу поліцейської комісії 
Управління поліції охорони в м. Києві 

Національної поліції України

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ

÷ëåí³â ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³ä-

ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ».

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòî-

ðèòåò, ïîñò³éíî ïðîæèâàºòå â ì. Êèºâ³, òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿

Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ïðîñèìî Âàñ äî 20 ëèïíÿ 2017

ðîêó ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111(êàíöåëÿð³ÿ) òàê³

äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà (³ç íàäàííÿì îñîáîþ çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ

â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1-2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàí-

íº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ (â äîâ³ëüí³é ôîðì³).

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 202-76-88

ÇÐÀÇÎÊ

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

_____________________________________

(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà)

ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, _____________________________

êîíòàêòíèé òåë. ______________________

Çàÿâà

Ïðîøó âêëþ÷èòè ìåíå äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Íàäàþ çãîäó íà îáðîáêó ìî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

Äîäàòêè:

Äàòà Ï³äïèñ
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè 

óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ
ïðî îá'ºêò îðåíäè

Àäðåñà: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-à

Ïëîùà: 52,6 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà», (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-à ì. Êè¿â,
03039, òåë. 257-23-37

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè — 12 %

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 11 533,00 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè (ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

23 066,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî
«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»,
ð/ð 26000052742140
â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàò Áàíê» ì. Êè¿â
Êîä áàíêó 300711

Óìîâè êîíêóðñó:
ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâ-

êîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåí-
äó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 

çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:
• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³é-

ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïå-
ðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà-
÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè
ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ â³äøêî-
äóâàííÿ êîøò³â íà àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà.
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-
êè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñ-
ëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàé-
íà;

• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;
• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;
• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëó-
àòàö³¿ îá'ºêòà;

• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;
• íà ìîìåíò óêëàäåííÿ   äîãîâîðó îðåíäè, áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷ó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè
ìàéíà.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà
ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â
îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³-
ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñ-
íèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.
Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíè-

êà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áà-

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

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷è-

íîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäè-

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

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

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 30.06.2017 ðîêó î 14.00, çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, 4 ïîâåðõ, êàá. 415.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêî-
âèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü,ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé
çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóð-
ñ³ — çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

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

* ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó âõ³äíî¿ ãðóïè, ïîêð³âë³ òà îðåíäîâàíèõ
ïðèì³ùåíü

** ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò àñôàëüòíîãî ïîêðèòòÿ íà ñóìó 104 òèñ. ãðí.
Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè

óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ó ïîçèö³¿ 4 —âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã íà
ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».Ç äîäàòêîâèìè
âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà
îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» —

«íîðìàòèâí³ àêòè» — «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè

äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ

ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê,
10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

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

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

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1*

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 4
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

(03680, ì. Êè¿â, âóë. Ñòðàæåñêà, 6-à,
408-00-35)

1 ïîâåðõ
ïðîâ. Êîâàëüñüêèé, 12

114,0 15

²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîâîãî ìàéíà

(âèðîáíèöòâî
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 246,0 28043,75 2243500,00

2 

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(âóë. Âîëîäèìèð³âñüêà, 51-à,

234-23-24) 

1 ïîâåðõ âóë. Ñèìèðåíêà, 1/2 ë³ò. À 97,50 5 

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³ 84,33 8222,50 1973400,0 

3 1 ïîâåðõ âóë. Ãàðìàòíà 31, ë³ò. À 94,60 
1 ãðí íà

ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿, ùî
çä³éñíþº áåçêîøòîâíó

ïñèõîëîã³÷íó òà
ñîö³àëüíó äîïîìîãó

îñîáàì-ó÷àñíèêàì ÀÒÎ

Ñòàíîì íà 30.04.2017

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 797290,36

4 
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"

(03056, ì. Êè¿â ïðîñï. Ïåðåìîãè,
35, 238-44-91) 

ïðèì³ùåííÿ 
¹ 21 òà â³äêðèòà

òåðàñà ç³
ñõîäîâèìè
ìàðøàìè ç³

ñòîðîíè
áîòàí³÷íîãî ñàäó

ñòàíö³ÿ ìåòðî
"Óí³âåðñèòåò"

199,8 50

Ðîçì³ùåííÿ íà
òåðèòîð³¿

ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â

çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³ 798,76 159591,67 3830200,0 

5.
ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê"

(01004, Áåññàðàáñüêà ïë., 2,
234-92-07)

3 ïîâåðõ Áåññàðàáñüêà ïë., 2 12,5 8

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.11.2016 

2 ðîêè 364 äí³ 297,91 3905,83 558590,0

6.
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3

(02125, Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26,
540-95-25, 540-96-56)

1 ïîâåðõ
(÷àñòèíà

âåñòèáþëÿ)
Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26 Ê.2 3,00 8

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

(êèñëîìîëî÷í³
ïðîäóêòè) (ïîãîäèííî)

Â³âòîðîê, ï’ÿòíèöÿ ç
8.00-12.00 

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³ 
1,24 ãðí
çà 1 ãîä.

44,64 89030,0 

7**
Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

ì. Êèºâà (01601, Øîâêîâè÷íà, 39/1,
235-50-61) 

×àñòèíà
àñôàëüòíîãî

ïîêðèòòÿ (ïîðÿä
ç êîðïóñîì 

¹ 11)

Øîâêîâè÷íà, 39/1 145,00 8

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå
íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè (âñåñåçîííà

òåðàñà)

Ñòàíîì íà 30.04.2017

2 ðîêè 364 äí³ 192,18 27866,67 4180000,0
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â,âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)
1) Àäðåñà îá'ºêòà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ —ê³ìíàòà ¹ 906 íà 9-ìóïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó

(ë³òåðà "Ð","Ð1");
Ïëîùà îðåíäè: 34,6 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 28.02.2017 ð.— 308 180,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
2) Àäðåñà îá'ºêòà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ — ê³ìíàòà ¹ 907 íà 9-ìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî

êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1");
Ïëîùà îðåíäè: 34,6 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 28.02.2017 ð.— 308 180,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
3) Àäðåñà îá'ºêòà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ —ê³ìíàòà ¹ 30 íà 2-ìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ã");
Ïëîùà îðåíäè: 8,6 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.03.2017 ð.— 78 444,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäóïðèéìàþòüñÿ

çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî òåë.: 256-2558; 256-2554. Ó
ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

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

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,94 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 316 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà
ïðîñï. Áàæàíà, 32-à, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç êèòàéñüêî¿ ìîâè (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà),
òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2017— 855 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 10 687,50 ãðí áåç ÏÄÂ,
ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîçðàõîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì ãðàô³êó). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíä) 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-9842, 564-92-01.

01.06.2017 î 10.20 íà Íàáåðåæíîìó øîñå â ì.Êèºâ³ ñòàëàñÿ àâàð³ÿ çà ó÷àñòþ
àâ-ëÿ Ìàçäà ÀÀ25390Ê ò.ñèíüîãî êîëüîðó òà àâ-ëÿ Àóä³ ÂÒ6336ÀÒ áîðäîâîãî êîëüîðó.
Ïðîøó ñâ³äê³â âêàçàíîãî ÄÒÏ çâ'ÿçàòèñÿ ç Íåñòåðåíêî ª.Ï. (095-111-31-51) äëÿ
âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ÄÒÏ, à òàêîæ îáñòàâèí íàíåñåííÿ ïîøêîäæåíü àâòîìîá³ëþ
Ìàçäà ï³ñëÿ ÄÒÏ.

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

¹
ï/ ï Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåí-
äè ó ãðí (áåç

ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà
òåðì³í îðåíäè

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
(ðîçêëàä çàíÿòü ïîãîäæå-

íèé ç êåð³âíèêîì ÇÍÇ)

Îðåí-
äíà

ñòàâêà ó
%

Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàí³ çà
ì³ñÿöü ó ãðí (áåç

ÏÄÂ)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïî-
âåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,57 êâ. ì
çà àäðåñîþ: ïðîâ. Áóòèøåâ, 11 (âóë.
²âàíîâà) (Ïå÷åðñüêà ã³ìíàç³ÿ ¹ 75)

1 305 000,0

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³é-
íîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, àäðåñà: ì. Êè¿â,
âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ç áàëüíèõ òà ñó÷àñíèõ òàíö³â) 
2 ðîêè 364 äí³

36 ãîäèí íà òèæäåíü çã³äíî
ç ðîçêëàäîì çàíÿòü 3 1077,12

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôî-
íàìè: 253-00-86, 280-15-39.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

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 296-56-56).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

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

çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 ãîä. ó ãðí
Ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

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

1 1 ïîâåðõ âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 32
ÍÂÊ ¹ 209 301,70

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè

âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 28.02.2017

3 % 24,89
Òèæäíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí

373,35
(Ïí-Ïò: 17.00-20.00)

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

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
03165, Êè¿â-165, ïð. Êîìàðîâà, 7

ÍÀÊÀÇ

________19.05.2017_________   ì. Êè¿â ¹ 201

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì
òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, øàïî÷êàìè äëÿ
êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì â³ä 19 âåðåñíÿ 2016
ðîêó ¹483

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 30 òðàâíÿ 2017 ðîêó çà ¹106/1698

Íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè "Òóðáîòà.Íàçóñòð³÷ êèÿíàì"íà 2016 —2018 ðîêè",
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 116/116, â³äïîâ³äíî
äî ï³äïóíêòó 36 ïóíêòó 6,ï³äïóíêòó 10.12 ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 175 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ñåðïíÿ 2015
ðîêó ¹ 778), ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëüøîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îêðåìèõ êàòåãîð³é
ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà

ÍÀÊÀÇÓÞ:

1. Óíåñòè äî Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè
óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè,øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ, çàòâåðäæåíîãî
íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 483, çàðåºñòðîâàíîãî
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹
150/1463, òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 2.1. ïóíêòó 2. ñëîâî "øàïî÷êàìè" çàì³íèòè ñëîâîì "øàïî÷îê";
1.2. ó ïóíêò³ 4. ñëîâà "òà ³íâàë³ä³â" çàì³íèòè ñëîâàìè òà çíàêîì ", ³íâàë³ä³â òà ä³òåé-³íâàë³ä³â";
1.3. ó ïóíêò³ 8:
äîïîâíèòè àáçàöîì ñüîìèì òàêîãî çì³ñòó:
"- êîï³ÿ âèñíîâêó ë³êàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó

ïðî âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ (äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â)"; 
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö ñüîìèé ââàæàòè àáçàöîì âîñüìèì;
àáçàö äåñÿòèé ï³ñëÿ ñëîâà "äîêóìåíò" äîïîâíèòè ñëîâàìè "òà éîãî êîï³þ";
1.4. ïóíêò 13. âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
"13. Çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè ùîì³ñÿ÷íî çàáåçïå÷óþòüñÿ:
ìàëîçàáåçïå÷åí³ ãðîìàäÿíè, îñîáè ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³äè:
- ïàìïåðñàìè, óðîëîã³÷íèìè ïðîêëàäêàìè, ïåëþøêàìè ç ðîçðàõóíêó òðè îäèíèö³ (øòóêè)

íà äîáó êîæíîãî âèðîáó;
- øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ — 1 îäèíèöÿ (øòóêà) íà òèæäåíü;
ä³òè-³íâàë³äè ïàìïåðñàìè òà ïåëþøêàìè ç ðîçðàõóíêó ÷îòèðè îäèíèö³ (øòóêè) íà äîáó".
2.Íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (Øóò³é Â.Ì.) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó

íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.
3. Íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

—íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â,÷îðíîáèëüö³â,âåòåðàí³â Íàçàðåíêî ÑÏ.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
Þ. Êðèêóíîâ

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

-Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,55 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ã³ìíàç³¿ ¹ 290 Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-à, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè (³íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2017— 862 500,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà, çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 11 074,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå
øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.
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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 54621

7 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹59 (4972)
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íîâèíè 

Ì²ÑÒÎ

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÌÅÐ ÊÈªÂÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì
ç ìåðîì Ê³îòî Äàéñàêó Êàäîêàâà
â³äêðèâ ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðó-
éîâàíîãî ïàðêó Ê³îòî ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Çîêðåìà ³
ÿïîíñüêèé ñàä êàì³ííÿ,ÿêèé ñòâî-
ðèëè ó ïàðêó. «Öåé ïàðê — îäèí
³ç íàéêðàñèâ³øèõ òà íàéá³ëüø óí³-
êàëüíèõ ïàðê³â Êèºâà. Â³í áóâ çà-
ñíîâàíèé ó 1972 ðîö³ íà çíàê äðóæ-
í³õ â³äíîñèí ì³æ Êèºâîì òà êóëü-
òóðíîþ ñòîëèöåþ ßïîí³¿ — Ê³î-
òî, îäðàçó ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äî-
ãîâîðó ïðî ñï³âïðàöþ òà ðîçâè-
òîê ì³æ íàøèìè ì³ñòàìè»,— çà-
çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ìèíóëîãî
ðîêó ï³ä ÷àñ â³çèòó ìåðà Êèºâà
äî Ê³îòî óêðà¿íñüêà òà ÿïîíñüêà
ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ïðî á³ëüø
åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ì³ñò-ïî-
áðàòèì³â. Ó òîìó ÷èñë³ — ïðî
îíîâëåííÿ öüîãî ïàðêó.

Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ çåëåíî¿
îàçè ðîçðîáëåíèé çà ó÷àñò³ îä-
íîãî ç ïðîâ³äíèõ äèçàéíåð³â òðà-
äèö³éíèõ ÿïîíñüêèõ ïàðê³â —
Øèðî Íàêàíå. Çîêðåìà, Ñàä êà-
ì³ííÿ — éîãî ðîáîòà — ç ñóõèì
îçåðîì, êàì’ÿíèìè ì³ñòêàìè, äå-
êîðàòèâíîþ ï³äñâ³äêîþ ³ ð³äê³ñ-
íèìè ðîñëèíàìè, àäàïòîâàíèìè
äî êë³ìàòó Êèºâà. «Âïåâíåíèé,

ùî äî ïàðêó òåïåð ïðè¿æäæàòè-
ìóòü ìåøêàíö³ íå ëèøå ç óñ³õ
ðàéîí³â ñòîëèö³, à é ãîñò³ ç ³íøèõ
ì³ñò Óêðà¿íè òà ³íîçåìí³ òóðèñ-
òè. Àäæå ó Êèºâ³ â³äòåïåð ìîæ-
íà â³ä÷óòè äóõ ñïðàâæíüîãî òðà-
äèö³éíîãî ÿïîíñüêîãî ñàäó — ç³
ñõ³äíèì êîëîðèòîì ñïîêîþ òà
ºäíàííÿì ç ïðèðîäîþ. Äî òîãî
æ, ó ñòîëè÷íîìó ïàðêó Ê³îòî —
íàéäîâøà àëåÿ ñàêóð ó ñâ³ò³»,—
ï³äêðåñëèâ ìåð Êèºâà.

Ó ñâîþ ÷åðãó ìåð Ê³îòî Äàé-
ñàêó Êàäîêàâà ïîäÿêóâàâ Â³òà-
ë³þ Êëè÷êó ³ âñ³ì êèÿíàì çà çà-
ïðîøåííÿ äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîëè-
ö³ òà ó÷àñò³ ó â³äêðèòò³ ïàðêó.
«Ñüîãîäí³ ÿ ïîáà÷èâ ïàðê Ê³îòî
ó Êèºâ³, ³ ìîæó ç óïåâíåí³ñòþ ñêà-
çàòè, ùî öå — ñïðàâæí³é ÿïîí-
ñüêèé ñàä. ßê âè çíàºòå, ó íèõ çà-
êëàäåíà ö³ëà ô³ëîñîô³ÿ. Â Ñàäó
êàì³ííÿ ÿ áà÷ó äâà ñèìâîë³÷í³
îñòðîâè — îñòð³â ÷åðåïàõ ³ îñ-
òð³â ëåëåê. ² âîíè îá’ºäíàí³, ÿê ³
íàø³ ì³ñòà — Êè¿â òà Ê³îòî. Ùè-
ðî âäÿ÷íèé çà òàêèé ÷óäîâèé
ïàðê â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³»,—
íàãîëîñèâ ìåð Ê³îòî.

Ìåðè Êèºâà òà Ê³îòî çàêëàëè
ñèìâîë³÷íó êàïñóëó ÷àñó á³ëÿ ñà-
äó êàì³ííÿ, à òàêîæ âèñàäèëè ñà-
êóðè ó îíîâëåíîìó ïàðêó Ê³îòî �

Ìåðè Êèºâà ³ Ê³îòî â³äêðèëè 
Ñàä êàì³ííÿ òà âèñàäèëè ñàêóðè

«Òâîÿ ïëàíåòà ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ»
� Ï³ä òàêîþ íàçâîþ ó äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà 

â³äáóâñÿ ìàñøòàáíèé á³áë³îôåñò

Äëÿ êîæíîãî ç þíèõ â³äâ³äó-

âà÷³â êíèãîçá³ðí³ çíàéøëîñÿ

çàíÿòòÿ äî äóø³ — ö³êàâ³ ìàé-

ñòåð-êëàñè, çóñòð³÷³ ç ïèñüìåí-

íèêàìè,ïåðåãëÿä âèñòàâè ëÿëü-

êîâîãî òåàòðó «Êàçêàðèê».

Ãîñòåé ñâÿòà çàïðîñèëè äî â³ð-

òóàëüíî¿ åêñêóðñ³¿ â ÷àð³âíèé

ñâ³ò ³íä³éñüêî¿ êóëüòóðè ³ çà-

ïðîïîíóâàëè çðîáèòè ìàëþ-

íîê ìåõåíä³, ïîãðàòè â ö³êàâ³

é ðîçâèâàþ÷³ ³ãðè. À òàêîæ

âçÿòè ó÷àñòü ó çàíÿòòÿõ ìîâ-

íîãî ãóðòêà «ABC—àíãë³éñüêà

òà ÿ!», ³ãðàõ, ðîçâàãàõ ³ òàíöÿõ

ç íàâ÷àëüíî-³ãðîâèì ïðîåê-

òîì «Temper Games—²ãðè Òâî-

ãî Õàðàêòåðó».

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ,
Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ äåíü çàõèñòó
ä³òåé ïàðòíåðàìè á³áë³îôåñòó ñòà-
ëè íàéïîïóëÿðí³ø³ âèäàâíèöòâà
Óêðà¿íè. «Ôîíòàí êàçîê», «Ãðà-
í³ Ò», «Âèäàâíèöòâî Ñòàðîãî Ëå-
âà», «Ñàìì³ò-êíèãà» òà ³íø³, âëàø-
òóâàëè êíèæêîâó âèñòàâêó-ÿðìà-
ðîê ç³ ñâî¿ìè íîâèíêàìè òà ïî-
ïóëÿðíèìè, âæå â³äîìèìè ÷èòà-
÷àì âèäàííÿìè.

Íà ñâÿò³ â³äáóëîñÿ íàðîãî-
äæåííÿ ó÷àñíèê³â ³ ïåðåìîæö³â
òðàäèö³éíîãî êîíêóðñó ìàëþí-
ê³â «Êè¿â òà êèÿíè î÷èìà ä³òåé»,
ÿêèé á³áë³îòåêà ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åí-
êà ïðîâîäèòü ïîíàä 10 ðîê³â. Íà
çàõîä³ ïðåäñòàâèëè á³ëüøå 40 ðî-

á³ò þíèõ õóäîæíèê³â Êèºâà. ×ëå-
íàì æóð³ äîâåëîñÿ äîâãî âèáè-
ðàòè, àäæå äèòÿ÷³ ìàëþíêè âðà-
æàëè ñâîºþ ìàéñòåðí³ñòþ. Ó ï³ä-
ñóìêó áóëî âèð³øåíî â³äçíà÷è-
òè îäíîãî ïåðåìîæöÿ, à òî÷í³øå
ïåðåìîæíèöþ, êàðòèíà ÿêî¿ âðàç-
èëà óñ³õ. Íåþ ñòàëà ðîáîòà «Êè-
¿â ìîº¿ ìð³¿» 13-ð³÷íî¿ Àíàñòà-
ñ³¿ Êàòåðèíþê.

Á³áë³îòåêà ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äåñÿòê³â
äèòÿ÷èõ êíèãîçá³ðåíü ñòîëèö³. Òî-
ð³ê ó æîâòí³ õðàì äèòÿ÷î¿ êíèãè
çì³íèâ ôîðìàò ñâîº¿ ðîáîòè é ÷àñò-
êîâî ïåðåòâîðèâñÿ íà Biblio-Hub.

«Öå áóëà â³äïðàâíà òî÷êà, ùî
âèðîñëà â á³áë³îôåñò. Ìåòîþ áó-
ëî ïîêàçàòè, ÿêà íàñïðàâä³ º ñó-
÷àñíà á³áë³îòåêà. Íàðàç³ öå êëî-
ï³òêà ùîäåííà ðîáîòà íàä ôîð-
ìóâàííÿì ³ì³äæó ³, íà æàëü, â î÷àõ
áàãàòüîõ ëþäåé óÿâëåííÿ ïðî á³á-
ë³îòåêó íå â³äïîâ³äàº ðåàëüíîñò³

òà ñó÷àñíîñò³. Òèì ïà÷å äèòÿ÷à
á³áë³îòåêà ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíà áó-
òè íå ëèøå öåíòðîì îñâ³òè, à é
ïîâèííà ñòâîðþâàòè âñ³ óìîâè ³
äëÿ ñï³ëêóâàííÿ, ³ äëÿ òâîð÷îñò³,
³ äëÿ ðîçâèòêó ìàëå÷³»,— ðîçïî-
â³ëà «Õðåùàòèêó» äèðåêòîð êíè-
ãîçá³ðí³ ßí³íà Á³ëåíêî.

Ñüîãîäí³ á³áë³îòåêè íå ìàþòü
ìîæëèâîñò³ êóïèòè äðóêîâàí³ âè-
äàííÿ â ïîòð³áí³é ê³ëüêîñò³, îñ-
ê³ëüêè íèí³ äóæå çàòðåáóâàíà ë³-
òåðàòóðà àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, äî
òîãî æ íå àäàïòîâàíà äëÿ òèõ, õòî
âèâ÷àº, à ñàìå äëÿ ëþäåé, ÿê³ äîá-
ðå çíàþòü ìîâó. Òîìó êåð³âíèö-
òâî äèòÿ÷î¿ á³áë³îòåêè â òåñòîâî-
ìó ðåæèì³ âèð³øèëî ï³äêëþ÷èòè-
ñÿ äî áàçè EBSCO —ðåñóðñ, ÿêèé äàº
äîñòóï äî ë³òåðàòóðè òà ³íøèõ ðå-
ñóðñ³â ó ãàçóç³ îñâ³òè.

«Ìè âæå ì³ñÿöü ïðàöþºìî ç
ö³ºþ ïðîãðàìîþ, à ç 2018 ðîêó çà-
ïëàíîâàíî îôîðìëåííÿ ïëàòíî¿
ï³äïèñêè íà âåñü íàñòóïíèé ð³ê ³
â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ öèì ðåñóðñîì áåçêîøòîâíî â
íàø³é á³áë³îòåö³», — ïîâ³äîìèëà
ßí³íà Áîðèñ³âíà.

Á³áë³îòåêà ñï³âïðàöþº ç âîëîí-
òåðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ TEM-
PERGAMES — ³í³ö³àòèâíîþ ãðó-
ïîþ âîëîíòåð³â, ÿê³ ùîòèæíÿ ïðî-
âîäÿòü ñåñ³¿ íàñò³ëüíèõ ³ãîð äëÿ
áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ïåðåñåëåíö³â,
ä³òåé-ñèð³ò òà ³íøèõ íåçàõèùå-
íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

«Íàøó îðãàí³çàö³þ çäèâóâàâ
íåñòàíäàðòíèé ï³äõ³ä äî ñïðàâè,
àäæå íå òàê áàãàòî á³áë³îòåê, ÿê³
ìàþòü ÷óäîâèõ äèðåêòîð³â, ùî
ðîáëÿòü ñâîþ ñïðàâó ³ç çàïàëîì
â î÷àõ. Òîìó ñï³ëüíà ðîáîòà âè-
ëèëàñÿ â äðóæáó ³ òåïåð êîæíî¿
ñóáîòè âëàøòîâóºìî àíøëàã»,—
çàçíà÷èâ ²ãîð, êåð³âíèê âîëîíòå-
ð³â �

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
äåïóòàòè ïîãîäèëè ðîçðîáêó Ì³ñü-
êî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â áåç
áàð’ºð³â». Äîêóìåíò ìàº íà ìåò³
ïîë³ïøèòè ñòàíîâèùå îñ³á ç ³í-
âàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëü-
íèõ ãðóï íàñåëåííÿ.

«Äëÿ òèõ, õòî ùîäíÿ ïåðåñó-
âàºòüñÿ Êèºâîì ï³øêè, âåëîñè-
ïåäîì ÷è ðåãóëÿðíî êîðèñòóº-
òüñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì,
î÷åâèäíî, ùî áåçáàð’ºðíå ô³-
çè÷íå ñåðåäîâèùå ó íàøîìó ì³ñ-
ò³ â³äñóòíº ÿê òàêå. Äëÿ ëþäåé ç
îáìåæåíîþ ìîá³ëüí³ñòþ ì³ñòî
ðîç³ðâàíå íà áåçë³÷ øìàòê³â,
ì³æ ÿêèìè ÷àñòî ëåæàòü ïåðå-
øêîäè ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³ — ñõî-
äè, áîðäþðè, ï³äçåìí³ ÷è íàä-
çåìí³ ïåðåõîäè, íåïðèñòîñîâà-
íèé òðàíñïîðò, âóçüê³ äâåð³ òà
òðîòóàðè, â³äñóòí³ñòü ï³øîõ³äíèõ
äîð³æîê, íàâ³ãàö³¿ òîùî»,— çà-
çíà÷èâ äåïóòàò Êè¿âðàäè Þð³é
Êðèêóíîâ.

Â³äïîâ³äíî äî óðÿäîâîãî ïëà-
íó «Áåçáàð’ºðíà Óêðà¿íà», â ì³ñ-
òàõ ìàëè âïðîâàäæóâàòèñÿ ïðèí-
öèïè óí³âåðñàëüíîãî äèçàéíó,
çîêðåìà ó òðàíñïîðòí³é ³íôðà-

ñòðóêòóð³, à òàêîæ îá’ºêòàõ ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â³äïî-
â³äí³ çì³íè ìàëè áóòè âíåñåí³ ó
áóä³âåëüí³ íîðìè ³ ðÿä íîðìà-
òèâíèõ àêò³â.

Ó Êèºâ³ çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ
ïî÷àëàñÿ çàêóï³âëÿ íîâîãî ðóõî-
ìîãî ñêëàäó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, îáëàäíàííÿ âóëèöü ³ òðî-
òóàð³â åëåìåíòàìè áåçáàð’ºðíî-
ãî ïðîñòîðó, îáëàäíàííÿ ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â çâóêîâèìè ñèã-
íàëàìè, îáëàøòóâàííÿ äåðæàâ-
íèõ óñòàíîâ ³ çàêëàä³â îáñëóãî-
âóâàííÿ ïàíäóñàìè, êíîïêàìè
âèêëèêó ïåðñîíàëó òîùî.

«Àëå â òîé æå ÷àñ, ºäèíà ì³ñü-
êà ïðîãðàìà âïðîâàäæåííÿ ïðèí-
öèï³â óí³âåðñàëüíîãî äèçàéíó ó
ñòâîðåíí³ ì³ñüêîãî ïðîñòîðó â³ä-
ñóòíÿ; ä³ÿëüí³ñòü ó ö³é ñôåð³ áóê-
âàëüíî ñê³í÷èëàñü íà ïîíèæåíèõ
áîðäþðàõ, à êîíòðîëü çà âèêî-
íàííÿì ïðèâàòíèìè ³íâåñòîðà-
ìè çàòâåðäæåíèõ íîðì ÷àñòî â³ä-
ñóòí³é»,— íàãîëîñèâ ãîëîâà ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåã Ãåëåâåé.

Ïðîåêò â³äïîâ³äíî¿ ïðîãðàìè
ìàº ðîçðîáèòè Äåïàðòàìåíò ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) ïðîòÿ-
ãîì ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â �

Ó ñòîëèö³ ðîçðîáëÿòü ö³ëüîâó
ïðîãðàìó «Êè¿â áåç áàð’ºð³â»

Ïàðòíåðè á³áë³îôåñòó—íàéïîïóëÿðí³ø³ âèäàâíèöòâà Óêðà¿íè âëàøòóâàëè êíèæêîâó
âèñòàâêó-ÿðìàðîê ç³ ñâî¿ìè íîâèíêàìè òà ïîïóëÿðíèìè, âæå â³äîìèìè ÷èòà÷àì
âèäàííÿìè 

Ãîñòåé ñâÿòà çàïðîñèëè äî â³ðòóàëüíî¿ åêñêóðñ³¿ â ÷àð³âíèé ñâ³ò ³íä³éñüêî¿ êóëüòóðè
³ çàïðîïîíóâàëè çðîáèòè ìàëþíîê ìåõåíä³, ïîãðàòè â ö³êàâ³ é ðîçâèâàþ÷³ ³ãðè 
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