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íîâèíè

Ùîá âòðèìàòè îðåíäíó ïëàòó
Ï³ñëÿ ðàíêîâî¿ âåðáàëüíî¿

«ðîçìèíêè» ùîäî óõâàëè â ö³-
ëîìó ïîðÿäêó äåííîãî òà îãîëî-
øåííÿ êîðîòêî¿ ïåðåðâè, äåïó-
òàòè çàïðàöþâàëè àêòèâíî òà
ïë³äíî. Çîêðåìà âíåñëè âàæëè-
â³ çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåí-
äó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà.

Çà ñëîâàìè äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè, çá³ëüøåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ íàäõî-
äæåíü â³ä îðåíäè äî ñòîëè÷íî-
ãî áþäæåòó. Àáè öüîãî íå äîïóñ-
òèòè, âîíè óõâàëèëè ä³þ çíèæêè
ó 50% äî 31 æîâòíÿ 2017 ðîêó.
Òàêà íîðìà ä³º äëÿ îá’ºêò³â îðåí-
äè, äàòà îö³íêè ÿêèõ âñòàíîâëå-
íà ï³ñëÿ 1 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ³ íå

ïîøèðþºòüñÿ íà ñòàâêè, âèçíà-
÷åí³ ïóíêòàìè 1-5 òàáëèö³ 2 Ìå-
òîäèêè (çà âèíÿòêîì áàíê³â), ïî-
ãîäèííî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â³äïî-
â³äíî äî ïóíêòó 6 Ìåòîäèêè ³
îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ çà
ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó.

Ñòàâêà ïàðêóâàëüíîãî çáîðó —
íà ïðèéíÿòíîìó ð³âí³!

Íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
äåïóòàòè òàêîæ âíåñëè çì³íè äî
âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàò-
ê³â ³ çáîð³â ó ñòîëèö³.

Ñóòü ð³øåííÿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá çáåðåãòè ñòàâêó ïàðêóâàëü-
íîãî çáîðó íà íèí³øíüîìó ð³â-
í³ äî ê³íöÿ ðîêó. Íåîáõ³äí³ñòü
çáåðåæåííÿ ö³º¿ ñòàâêè îáóìîâ-
ëåíà òèì, ùî  Âåðõîâíîþ Ðàäîþ

Óêðà¿íè ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ ïðèé-
íÿòî çàêîíîïðîåêò ùîäî ðåôîð-
ìóâàííÿ ñôåðè ïàðêóâàííÿ.

«Öåé çàêîíîïðîåêò äîçâîëèòü
çàáåçïå÷èòè íàä³éíèé òà ä³ºâèé
ìåõàí³çì ïðèòÿãíåííÿ âîä³¿â äî
ñïëàòè ïàðêóâàëüíîãî çáîðó,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.— Çàêîí ìî-
æå áóòè ïðèéíÿòèé ³ çàïðàöþ-
âàòè â ïîâíîìó îáñÿç³ äî ê³íöÿ
öüîãî ðîêó. Â³äïîâ³äíî ìè çìî-
æåìî íàâåñòè ëàä ó ïàðêóâàíí³
òà ñïëàò³ çà ïàðêóâàííÿ».

Àðõ³òåêòóðí³é 
ñàìîä³ÿëüíîñò³ — çàñü!

«Çàâäàííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ òà áåçïîñåðåäíüî êîæíîãî

ãðîìàäÿíèíà — çáåðåæåííÿ êóëü-
òóðíîãî òà ³ñòîðè÷íîãî íàäáàí-
íÿ ñâîãî ì³ñòà ³ îõîðîíà êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè. ²ñòîðè÷íà çà-
áóäîâà íàøîãî ì³ñòà ñêëàäàº 60
êâ. êì. À öå — 20% â³ä çàãàëüíî¿
ïëîù³ çàáóäîâè ñòîëèö³. Ïðîòå
îñòàíí³ 6 ðîê³â ìè áóëè ôàêòè÷-
íî ïîçáàâëåí³ ðåàëüíèõ âàæåë³â
âïëèâó... íà åòàï³ ïðîåêòóâàí-
íÿ,» — ïîÿñíèâ çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äå-
ïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ çâåð-
íóòèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ùî-
äî íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ çì³í äî
çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþ-
âàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³», «Ïðî îñíîâè ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ» òà ³íøèõ çàêîí³â. Çà ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì ðîçðîáêó ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³â-
íèöòâî îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ ìîæå çä³éñíþâàòè áóäü-ÿêà
ñåðòèô³êîâàíà îñîáà. ßê íå ïà-
ðàäîêñàëüíî, àëå ì³ñòî áåçïî-
ñåðåäíüî, ç 2011 ðîêó, íå áåðå
æîäíî¿ ó÷àñò³ â ïîãîäæåíí³ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Ùîá áóëî ì³ñòî-ñàä
Òàêîæ ó÷îðà äåïóòàòè ïðèé-

íÿëè ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ ð³øåí-
íÿ «Ïðî îçåëåíåííÿ ì³ñòà Êè-
ºâà».

«Öå âêðàé âàæëèâî,— çàçíà-
÷èâ àâòîð öüîãî ïðîåêòó-ð³øåí-
íÿ Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.— Ìàº-
ìî ÿâí³ ïðîáëåìè ç åêîëîã³÷-
íîþ ñèñòåìîþ ì³ñòà... Îõîðî-
íà òà ðîçøèðåííÿ çåëåíèõ çîí
Êèºâà ñòàþòü äåäàë³ àêòóàëüí³-
øèìè...»

Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â äîäàâ,
ùî ó ñòîëèö³ ñüîãîäí³ íàë³÷óºòü-
ñÿ ïîíàä ì³ëüéîí àâò³âîê, ÿê³
âèêèäàþòü â àòìîñôåðó òîííè
÷àäíîãî ãàçó. Ñàìå âîíè º ãî-
ëîâíèìè ñïîæèâà÷àìè êèñíþ.
Âîäíî÷àñ, ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ
ì³ñòà, ÿê ³ ù³ëüí³ñòü çàáóäîâè,
ïîñò³éíî çðîñòàþòü. À ³íâåñòî-
ðè ÷àñòî íåõòóþòü çåëåíèìè çî-
íàìè òà æèòòºâèìè ³íòåðåñàìè
êèÿí.

Òðåáà ñêàçàòè, ùî ï³ä ÷àñ áðè-
ô³íãó â êóëóàðàõ Êè¿âðàäè ãåí-
äèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ìè-
õàéëî Íàêîíå÷íèé çàïåâíèâ æóð-
íàë³ñò³â, ùî ñàäèòèìóòü äåðåâà
ïðîôåñ³îíàëè — øòàòí³ ïðàö³â-
íèêè ï³äïðèºìñòâà. ßê³ñí³ ñà-
äæàíö³ òåæ âèðîùóâàòèìóòü äî-
ñâ³ä÷åí³ ñàäîâîäè â ì³ñüêîìó äå-
êîðàòèâíîìó ðîçñàäíèêó «Òå-
ðåìêè». À «Êè¿âçåëåíáóä» âè-
çíà÷àòèìå ðîñëèíè, áàæàí³ òà
ìîæëèâ³ äëÿ ïîñàäêè íà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ �

Äî Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
äåïóòàòè ïîâåðíóòüñÿ ï³çí³øå
�Öå ïèòàííÿ âèð³øåíî ðîçãëÿíóòè íà îäíîìó ç íàéáëèæ÷èõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè

Ç³ 148-ìè çàçíà÷åíèõ â ïðîåêò³ ïîðÿäêó äåííîãî ïèòàíü, äâà ïåðøèõ
ñòîñóâàëèñÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà. Çâ³ò³â, ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ çà
2016 ð³ê, çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, êîòðå áóëî óõâàëåíå ï’ÿòü ðîê³â òîìó
³ ñòîñóâàëîñÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³ äî 2025 ðîêó. Á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ðåçîí-
íî çàçíà÷àëè, ùî ¿õ ðîçãëÿä áåç îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ â îáãîâîðåíí³ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íåìîæëèâèé. Ï³ñëÿ òðèâàëèõ äåáàò³â âèð³øèëè
âñå æ òàêè çàñëóõàòè çâ³òè ìîí³òîðèíãó çà ìèíóëèé ð³ê, à ïèòàííÿ âíå-
ñåííÿ çì³í äî Ñòðàòåã³¿ ïåðåíåñòè íà íàñòóïíó ñåñ³þ.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè
ïàì’ÿòü æåðòâ â³éíè 
â Óêðà¿í³
Ó÷îðà, â Äåíü ñêîðáîòè ³ âøàíóâàííÿ ïà-

ì’ÿò³ æåðòâ â³éíè â Óêðà¿í³ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí, ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ, âåòåðàíè Äðó-

ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, âåòåðàíè ÀÒÎ, ìåøêàí-

ö³ ñòîëèö³ âçÿëè ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ïîêëà-

äàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîë-

äàòà ó Ìåìîð³àë³ Â³÷íî¿ Ñëàâè. Ïàì’ÿòíà

õîäà ïðîéøëà Àëåºþ Ïîëåãëèõ Ãåðî¿â, äå

ðîçòàøîâàí³ 34 çàõîðîíåííÿ âî¿í³â, ÿê³

çàãèíóëè â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.Ó÷àñ-

íèêè çàõîäó âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ

õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ, â³éñüêîâèé îðêåñòð

âèêîíàâ Äåðæàâíèé ã³ìí Óêðà¿íè, âî¿íè

Ïî÷åñíî¿ âàðòè ñàëþòóâàëè çàëïàìè.Ïàì’ÿò-

í³ çàõîäè â³äáóëèñÿ ó÷îðà â óñ³õ ñòîëè÷-

íèõ ðàéîíàõ.

Çàâäÿêè ðåãóëÿðíèì 
çóñòð³÷àì ³ çâ³òàì 
ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ 
Áþäæåòó ó÷àñò³ áóäóòü
ðåàë³çîâàí³
Ðåàë³çàö³ÿ 4-õ ïðîåêò³â ³ç 62-õ,ùî ïåðåìîã-

ëè ó ïîïåðåäíüîìó Ãðîìàäñüêîìó áþäæå-

ò³, íå ðîçïî÷àòà àáî ÷åêàº ð³øåííÿ. Ïðî

öå éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ïóáë³÷íîãî çâ³òó ðîçïî-

ðÿäíèê³â áþäæåòíèõ êîøò³â ïðî ðåàë³çà-

ö³þ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â çà ó÷àñòþ ïåð-

øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ

Ïë³ñà. Â³í çàóâàæèâ, ùî ïðîåêòè, âèêîíàí-

íÿ ÿêèõ óñêëàäíåíå, ìàþòü áóòè ïåðåãëÿ-

íóò³, à ð³øåííÿ — çíàéäåíå, ÿê öå â³äáóëî-

ñÿ ç äâîìà ³íøèìè ïðîåêòàìè — îñâ³òëåí-

íÿ â ïàðêó «Ïåðåìîãà» òà ðåìîíò ôóòáîëü-

íîãî ïîëÿ ÍÒÓÓ «ÊÏ²».

«Áåçóìîâíî, º ÷àñòèíà ïðîåêò³â, ÿê³

ñêëàäí³ äëÿ âèêîíàííÿ. Àëå ìåí³ ïðèºì-

íî, ùî õâèëþþòüñÿ ³ øóêàþòü ð³øåííÿ íå

ëèøå àâòîðè ïðîåêò³â, àëå é âèêîíàâö³. Öå

ñâ³ä÷èòü ïðî áàæàííÿ çíàéòè ñï³ëüíó ìî-

âó, ðàçîì çðîáèòè òå âàæëèâå äëÿ ì³ñòà,

ùî ïðàöþâàòèìå íå îäèí äåíü, à ðîêàìè»,

— ââàæàº ïàí Ïë³ñ.

Â³í óïåâíåíèé, ùî çàâäÿêè ðåãóëÿðíèì

çóñòð³÷àì ³ çâ³òàì ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ áó-

äóòü ðåàë³çîâàí³.

«Âèä³ëåí³ êîøòè ìàþòü áóòè îñâîºí³.

Ìè âñ³ ðàçîì ïðîñòî çîáîâ’ÿçàí³ çðîáèòè

òàê, ùîá Ãðîìàäñüêèé áþäæåò çàïðàöþ-

âàâ, ùîá â³í ðîçâèâàâñÿ, àäæå öå ï³äñè-

ëèòü âçàºìîä³þ âëàäè ç ì³ñòÿíàìè, ïîãëè-

áèòü âçàºìîðîçóì³ííÿ òà, âðåøò³-ðåøò,ïðà-

öþâàòèìå íà áëàãî âñ³õ», — ï³äñóìóâàâ

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ó ðàç³ ï³äâèùåííÿ 
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ 
ó ì³ñò³ îáìåæàòü ðóõ 
âåëèêîâàãîâîãî àâòî

Ó ñòîëèö³,â ðàç³ ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòó-

ðè ïîâ³òðÿ äî +28°Ñ,ââåäóòü îáìåæåííÿ ðó-

õó äëÿ âåëèêîâàãîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñî-

á³â çàãàëüíîþ âàãîþ ïîíàä 24 òîííè òà íà-

âàíòàæåííÿì íà â³ñü ïîíàä 7 òîíí. Îáìå-

æåííÿ ä³ÿòèìå ç 10.00 äî 22.00, ïîâ³äîìè-

ëè â ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð».Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ Êèºâà çä³éñíþº îïåðàòèâíèé

êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âîä³ÿìè âåëèêî-

âàãîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â îáìåæåííÿ

ðóõó âóëè÷íî-äîðîæíüîþ ìåðåæåþ ì³ñòà.

Õî÷à ãðàô³ê ðîáîòè ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóâ äîñèòü íàïðóæåíèì, äåïóòàòè âñòèãëè ðîçãëÿíóòè ÷èìàëî 
âàæëèâèõ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà ïèòàíü
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 433 від 15 червня 2017 року

Відповідно до рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва
на 2017 рік», від 17 грудня 2015 року №16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально&економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на
2016&2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1. Çä³éñíèòè ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³ 891 482,62

ãðí (â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñ-

òà â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 62 êîï³éêè), ïåðåäáà-

÷åíèõ Ïðîãðàìîþ âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ

ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì

òà äîðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019 ðîêè, çà

íàïðÿìàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà

çâ³òíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-

ëåíü äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³ä-

íî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-

âè - ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêîï³-

âà Â. Â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 15.06.2017   ¹ 433

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва 
«Програми вирішення депутатами Київської міської ради 

соціально&економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців на 2016&2019 роки» громадським приймальням

депутатів Київської міської ради
№
з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІТИ
ПЕРЕДУСІМ»

4 668.00
Придбання поштових скриньок для
житлово@будівельного кооперативу

«Стріла 3» (вул.Провіантська, буд. 4)
Антонова О.Ю.

2

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІТИ
ПЕРЕДУСІМ»

11 664.00
Придбання поштових скриньок для
житлово@будівельного кооперативу

«Юність» (вул.В.Ярмоли, буд. 28/32)
Антонова О.Ю.

3
Благодійна організація

«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

14 296.32

Придбання подарункових наборів
першокласника для середньої

загальноосвітньої школи І@ІІІ ступенів
№224 Дніпровського району м.Києва

Артеменко С.В.

4
Благодійна організація

«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

21 444.48

Придбання подарункових наборів
першокласника для спеціалізованої

школи І@ІІІ ступенів №234 з
поглибленим вивченням економіки і
права Дніпровського району м.Києва

Артеменко С.В.

5 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕРЕВО НАДІЇ» 24 552.00

Придбання рубероїду для житлово@
будівельного кооперативу

«МЕБЕЛЬЩИК@2» (вул.Архітектора
Вербицького, буд.24) Дарницького

району м.Києва

Баленко I.M.

6
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

5 344.99

Придбання покриття для підлоги
(лінолеум) для дошкільного
навчального закладу №671

Дніпровського р@ну м.Києва

Березніков O.I.

7
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

6 692.10
Придбання будівельних матеріалів

для дошкільного навчального закладу
№471 Дніпровського р@ну м.Києва

Березніков O.I.

8
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

9 647.99

Придбання будівельних матеріалів
для середньої загальноосвітньої

школи І@ІІІ ступенів №184
Дніпровського р@ну м.Києва

Березніков O.I.

9
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

11 645.10
Придбання будівельних матеріалів

для дошкільного навчального закладу
№671 Дніпровського р@ну м.Києва

Березніков O.I.

10
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

15 868.08
Придбання будівельних матеріалів

для дошкільного навчального закладу
№447 Дніпровського р@ну м.Києва

Березніков O.I.

11
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

19 940.82

Придбання будівельних матеріалів
для спеціалізованої школи І@ІІІ

ступенів №246 Дніпровського р@ну
м.Києва

Березніков O.I.

12 Громадська організація «Пліч о
пліч з Теремками» 11 508.00

Придбання вуличних лавок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Голосіївського району
м.Києва» (вул.Якубовського , буд.4)

Галайчук І.В.

13 Громадська організація
«Будуймо разом Україну» 17 931.24

Придбання посуду для харчоблоку та
господарського інвентарю для

дошкільного навчального закладу
(ясла@садок) №550 Дарницького р@ну

м.Києва

Гончаров В.В.

14 Громадська організація
«Будуймо разом Україну» 18 443.10

Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої загальноосвітньої

школи І@ІІІ спупенів №314 з
поглибленим вивченням іноземної

мови Дарницького р@ну м Києва

Гончаров В.В.

15 ГО «Солідарність жінок» 81 973.00

Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:

вул.Архітектора Вербицького, 14@б в
Дарницькому районі м.Києва

Дегтярьова Л.В.

16 ГО «Солідарність жінок» 81 973.00

Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Архітектора Вербицького, 14 в

Дарницькому районі м.Києва

Дегтярьова Л.В.
Ðàçîì   891 482,62

Заступник міського голови & секретар Київської міської ради
В. Прокопів

17 ГО «Солідарність жінок» 81 973.00

Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Ревуцького, 27 в Дарницькому

районі м.Києва

Дегтярьова Л.В.

18 Благодійний фонд
«Київміськбуд» 20 729.00

Придбання звукового обладнання для
школи І@ІІІ ступенів №248

Деснянського р@ну м.Києва
Зубко Ю.Г.

19 Благодійний фонд
«Київміськбуд» 20 729.00

Придбання звукового обладнання для
комунального закладу

«Спеціалізована школа І@ІІІ ступенів
№247 з поглибленим вивченням

іноземних мов» Деснянського р@ну
м.Києва

Зубко Ю.Г.

20
Бпагодійна організація

«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

10 427.46

Придбання подарункових наборів
першокласника для середньої

загальноосвітньої школи І@ІІІ ступенів
№4 Дніпровського району м.Києва

Криворучко Т.Г.

21
Благодійна організація

«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

41 504.40

Придбання господарського інвентарю
та інструменту для комунального

підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду

Дніпровського району м.Києва» ЖЕД
№408

Криворучко Т.Г.

22 ГО «ФОНД ДЕНИСА
МОСКАЛЯ» 13 356.00

Придбання світильників для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Святошинського району
м.Києва» (просп.Перемоги, буд. 89@а)

Москаль Д.Д.

23 ГО «ФОНД ДЕНИСА
МОСКАЛЯ» 30 577.20

Придбання будівельних матеріалів
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Святошинського
району м.Києва» (вул.Верховинна,

буд. 18)

Москаль Д.Д.

24 Громадська організація «Київ
самоврядний» 48 960.00

Придбання рубероїду для об'єднання
співвласників багатоквартирного
будинку «Мишуги 1 і 4» м.Києва

(вул.Мишуги, буд. 1/4)

Ноздря В.І.

25 Громадська організація
«ЗЕМЛЯ ДОБРА» 85 900.00

Придбання металопластикових
віконних блоків для комунального
підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду

Оболонського району м.Києва» ЖЕД
№505 (вул.Маршала Тимошенка,

буд. 2/4, під'їзд І)

Приходько Н.І.

26 Громадська організація «Спорт,
освіта, майбутнє» 7 204.38

Придбання сантехнічних виробів для
дошкільного навчального закладу

№681 Святошинського р@ну м.Києва
Римаренко С.Г.

27
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ «ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА»

10 797.96

Придбання мотокос для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Дніпровського району
м.Києва» ЖЕД №404

Тесленко П.П.

28
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ «ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА»

23 988.00

Придбання мийок та стелажів для
харчоблоку для дошкільного
навчального закладу №701

Дніпровського р@ну м.Києва

Тесленко П.П.

29
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

4 789.00

Придбання оргтехніки для об'єднання
співвласників багатоквартирного
будинку «Микільсько@Слобідська 

2@б» м.Києва

Шаповал A.A.

30
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

9 761.00
Придбання садового інвентарю для
житлово@будівельного кооперативу

«Арсеналець 15» м.Києва
Шаповал A.A.

31
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

19 284.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Дніпровського району
м.Києва» ЖЕД №405

(вул.Митрополита Андрея
Шептицького, буд. 1/2 (15,16,17,18

під'їзди)

Шаповал A.A.

32
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

19 284.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Дніпровського району
м.Києва» ЖЕД №405

(вул.Митрополита Андрея
Шептицького, буд. 24@в)

Шаповал A.A.

33
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

19 284.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Дніпровського району
м.Києва» ЖЕД №405

(вул.Митрополита Андрея
Шептицького, буд. 3)

Шаповал A.A.

34
Благодійна організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

16 128.00

Придбання подарункових наборів для
Центру по роботі з дітьми та молоддю
за місцем проживання Дарницького

р@ну м.Києва

Ярмоленко Ю.О.

35 Громадська організація
«Розвиток столиці» 49 214.00

Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:

вул.Миколи Ушакова, 18 в
Святошинському районі м.Києва

Ясинський Г.І.
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15
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

5 832.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул Олексіївська, буд. 3@а)

Андрєєв A.C.

16
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

6 480.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Братів Зерових, буд. 19)

Андрєєв A.C.

17
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

7 008.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Білгородська, буд. 10)

Андрєєв A.C.

18
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

7 008.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Братів Зерових, буд. 21)

Андрєєв A.C.

19
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

7 416.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Білгородська, буд. 4)

Андрєєв A.C.

20
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

7 776.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (просп.Валерія
Лобановського, буд. 5@а)

Андрєєв A.C.

21
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

7 824.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Білгородська, буд. 6)

Андрєєв A.C.

22
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

9 144.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Солом'янська, буд. 27)

Андрєєв A.C.

23
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

10 056.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул.Солом'янська, буд 16@б)

Андрєєв A.C.

24
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

11 388.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району
м.Києва» (вул Олександра

Пироговського, буд. 6)

Андрєєв A.C.

25

Громадська організація
«Спілка розвитку сучасного
мистецтва Дніпровського

району м.Києва»

11 700.00
Придбання дитячих шаф для

дошкільного навчального закладу
№619 Дніпровського р@ну м.Києва

Міщенко О.Г.

26

Громадська організація
«Спілка розвитку сучасного
мистецтва Дніпровського

району м.Києва»

17 940.00

Придбання будівельних матеріалів для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дніпровського району м.Києва»

ЖЕД №402 (вул.Червоноткацька,
буд.20, вул Краківська, буд.14/6, 18,

вул.Пожарського, буд.13,
вул.Г.Тороповського, буд.41, 45,
бульв. Верховної Ради, буд.27@а)

Новіков О.О.

27

Громадська організація
«Спілка розвитку сучасного
мистецтва Дніпровського

району м.Києва»

56 221.00

Придбання будівельних матеріалів для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дніпровського району м.Києва»
ЖЕД №402 (вул.Червоноткацька, буд.

10, 14, 17,19,20@а, 27/2,
вул.Пожарського, буд.5, 9, 13, 15,8@а,

бульв.Праці, буд.7, 1, пров.
Будівельників, буд.З, 9,

бульв.Верховної Ради, буд. 1@а, 3@а,
27@а, вул.Г.Тороповського, буд.45,
вул.Будівельників, буд.22/11, 36,

вул.Бажова.буд.13/9)

Новіков О.О.

28

Громадська організація
«Спілка розвитку сучасного
мистецтва Дніпровського

району м Києва»

58 361.00

Придбання господарського інвентарю
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського

району м.Києва» ЖЕД №402

Новіков О.О.

29 Громадська організація
«Олександра Пабата» 1 031.00

Придбання дошки під крейду та магніт
для спеціалізованої школи №197

ім.Д.Луценка Святошинського району
м.Києва

Пабат О. В.

30 Громадська організація «ДАК» 6 998.40

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Святошинського району
м.Києва» ЖЕД №7 (просп.Академіка

Палладіна, буд.23)

Сагайдак І.В.

31 Громадська організація «ДАК» 14 712.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Святошинського району
м.Києва» ЖЕД №9 (просп.Академіка

Туполєва, буд. 9,13@а)

Сагайдак І.В.

32
Благодійна організація

«Благодійний фонд
«Майбутній Київ»

34 399.50

Придбання поштових скриньок для
об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку
«Прип'ять@30» м.Києва

(вул.Каштанова, буд. 14, 14@а)

Старостенко Г.В.

33
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ «ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА»

5 760.00
Придбання спортивної форми для

дитячо@юнацької спортивної школи
№21 Дніпровського р@ну м.Києва

Тесленко П.П.

34
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ «ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА»

15 675.00
Придбання меблів для дошкільного

навчального закладу №702
Дніпровського р@ну м.Києва

Тесленко П.П.

35
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ «ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА»

25 116.00
Придбання дитячих меблів для

дошкільного навчального закладу
№700 Дніпровського р@ну м.Києва

Тесленко П.П.

Про внесення змін до розпорядження Київського міського
голови від 03.05.2017 №313 «Про вирішення фінансових питань»

Розпорядження № 434 від 15 червня 2017 року
Відповідно до рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва

на 2017 рік» та від 17 грудня 2015 року №16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально&економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на
2016&2019 роки», враховуючи звернення депутата Київської міської ради А. Андрєєва від 16 травня 2017 року
№08/279&002&269:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè â³ä 03.05.2017 ¹ 313 «Ïðî âèð³øåííÿ

ô³íàíñîâèõ ïèòàíü» òàê³ çì³íè:

ïóíêò 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: «1. Çä³éñíèòè

ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³ 377 417,90 ãðí (òðèñòà

ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü

90 êîï³éîê), ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ âèð³øåííÿ

äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ

ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019

ðîêè, çà íàïðÿìàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ».

2. Óíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 03.05.2017 

¹ 313 «Ïðî âèð³øåííÿ ô³íàíñîâèõ ïèòàíü»,

âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 03.05.2017 ¹313 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 15.06.2017 ¹434) 

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва 
«Програми вирішення депутатами Київської 

міської ради соціально&економічних проблем, 
виконання передвиборних програм 

та доручень виборців на 2016&2019 роки» 
громадським приймальням депутатів Київської міської ради

№
з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

1 524.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(просп.Повітрофлотський, буд. 48/2)

Андрєєв A.C.

2
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

1 728.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул.Максима Кривоноса, буд. 14)

Андрєєв A.C.

3
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

1 752.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(просп.Повітрофлотський, буд. 37@а)

Андрєєв A.C.

4
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

2 160.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул.Максима Кривоноса, буд. 19)

Андрєєв A.C.

5
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

3 504.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(просп.Повітрофлотський, буд. 33/2)

Андрєєв A.C.

6
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

3 696.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(просп.Валерія Лобановського, буд. 5)

Андрєєв A.C.

7
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

3 888.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(просп.Повітрофлотський, буд. 38)

Андрєєв A.C.

8
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

3 888.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул.Братів Зерових, буд. 14@в)

Андрєєв A.C.

9
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

3 888.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м Києва»
(просп. Валерія Лобановського, буд. 7/2)

Андрєєв A.C.

10
Гоомадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

3 888.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул Братів Зерових, буд. 16)

Андрєєв A.C.

11
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

4 572.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул.Білгородська, буд. 12)

Андрєєв A.C.

12
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

4 800.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(просп Повітрофлотський, буд. 46)

Андрєєв A.C.

13
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

5 028.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул.Преображенська. буд. 21)

Андрєєв A.C.

14
Громадська організація

«Соціально@реабілітаційний
центр»

5 256.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва»
(вул.Білгородська, буд. 14)

Андрєєв A.C. Ðàçîì   377 417,90

Заступник міського голови & секретар Київської міської ради
В. Прокопів
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про приватизацію земельної ділянки громадянам Костюку

Сергію Васильовичу, Куклі Людмилі Михайлівні, Яремчук Оксані
Юріївні та Куклі В'ячеславу Юрійовичу для обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул.Уральській, 17 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 148/2370 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 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 ì³ñöåâîñ-

ò³) ãðîìàäÿíàì Êîñòþêó Ñåðã³þ Âàñèëüîâè÷ó,

Êóêë³ Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³, ßðåì÷óê Îêñàí³ Þð³-

¿âí³ òà Êóêë³ Â'ÿ÷åñëàâó Þð³éîâè÷ó äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óðàëüñüê³é, 17 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü -

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-8945).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êîñòþêó Ñåðã³þ Âà-

ñèëüîâè÷ó, Êóêë³ Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³, ßðåì÷óê

Îêñàí³ Þð³¿âí³ òà Êóêë³ Â'ÿ÷åñëàâó Þð³éîâè÷ó ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0740 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:643:0014) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óðàëüñüê³é,

17 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³-

ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñ-

ò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîñòþêà Ñåðã³ÿ Âàñè-

ëüîâè÷à - 6/13 â³ä 0,0740 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êóêëè Ëþäìèëè Ìèõàé-

ë³âíè - 7/39 â³ä 0,0740 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ßðåì÷óê Îêñàíè Þð¿¿â-

íè - 7/39 â³ä 0,0740 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êóêëè Â'ÿ÷åñëàâà Þð³-

éîâè÷à - 7/39 â³ä 0,0740 ãà

3. Ãðîìàäÿíàì Êîñòþêó Ñåðã³þ Âàñèëüîâè-

÷ó, Êóêë³ Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³, ßðåì÷óê Îêñàí³

Þð³¿âí³ òà Êóêë³ Â'ÿ÷åñëàâó Þð³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñ-

òðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîð-

ìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

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».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу громадянкам Матвієнко Ользі Іванівні та
Андрушенко Олені Володимирівні у приватну власність

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Правобережній, 18 у

Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 149/2371 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, статей 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» та розглянувши заяву громадянок Матвієнко О. І. та
Андрушенко О. В. від 21.01.2016 № ЗФО&1066, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному
земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.09.2015 № НВ&
8000207612015) 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 06.10.2015 № 45134496), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ìàòâ³ºíêî Îëüç³

²âàí³âí³ òà Àíäðóøåíêî Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1002 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:131:0017) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðàâîáå-

ðåæí³é, 18 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

ïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñ-

íîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñà-

ìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ìàòâ³ºíêî Îëüãè ²âàí³â-

íè -1/2 â³ä 0,1002 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Àíäðóøåíêî Îëåíè Âî-

ëîäèìèð³âíè -1/2 â³ä 0,1002 ãà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà À-22078).

2. Ãðîìàäÿíêàì Ìàòâ³ºíêî Îëüç³ ²âàí³âí³ òà

Àíäðóøåíêî Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. 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.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñ-

òðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîð-

ìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.6. 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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè

140, 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 передачу громадянину Михайлюку Артему
Володимировичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 59&а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 150/2372 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83,116,118,121 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 ãðîìàäÿíèíó Ìè-

õàéëþêó Àðòåìó Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ö³ëèíí³é, 59-à

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-12401).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìèõàéëþêó Àðòå-

ìó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:90:048:0039) äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ö³ëèíí³é, 59-à ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìèõàéëþêó Àðòåìó Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.01.2008

¹19-38, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíò-

ñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 25.03.2015 ¹19-26-0.3-4093/2-

15.

3.7. 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».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу громадянці Гусар Світлані Вікторівні 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Стадіонній, 1&а
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 151/2373 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 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 Ãóñàð

Ñâ³òëàí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòàä³îíí³é, 1-à ó Ñîëîì'ÿíñü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-

21949).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóñàð Ñâ³òëàí³ Â³êòî-

ð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ            0,0510 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:507:0029) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ñòàä³îíí³é, 1-à ó Ñî-

ëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãóñàð Ñâ³òëàí³ Â³êòîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
23 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹66 (4979)

5

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.03.2015 ¹ 2323/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 15.03.2016

¹ 50/41-16.

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. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 передачу громадянці 
Бажановій Галині Сергіївні, 

члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом'янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 156 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 154/2376 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 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 Áàæà-

íîâ³é Ãàëèí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 156

ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèç-

íà÷åííÿ, ñïðàâà À-22416).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàæàíîâ³é Ãàëèí³ Ñåð-

ã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì'ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì.Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0556) äëÿ âåäåííÿ êîëåê-

òèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.Ìåäîâ³é, 156 ó Ñî-

ëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàæàíîâ³é Ãàëèí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà  óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü: âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17229/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî óï-

ðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 19.02.2016

¹ 19-26-7777.31-255/35-16.

3.5. 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».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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 відхилення проекту рішення 
«Про передачу громадянину 

Мартинюку Анатолію Івановичу 
у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. 2&га Лінія, діл. 64&г 
у Голосіївському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 156/2378 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської

ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó

ãðîìàäÿíèíó Ìàðòèíþêó Àíàòîë³þ ²âàíîâè÷ó ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 2-ãà

Ë³í³ÿ, ä³ë. 64-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(ñïðàâà ¹ À-22658)».

2. 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 затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки державному 
житлово&комунальному підприємству 
Національної академії наук України 
для експлуатації та обслуговування 

гуртожитку на вул. Ежена Потьє, 9 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 160/2382 від 6 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
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

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3189

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:091:0030)

äåðæàâíîìó æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà âóë. Åæåíà

Ïîòüº, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà À-8783).

2. 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 відхилення проекту рішення 
«Про передачу громадянину 

Мехті&заде Шахіну Фікрат огли 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Бродівській, 141&а 
у Голосіївському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 155/2377 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської

ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó

ãðîìàäÿíèíó Ìåõò³-çàäå Øàõ³íó Ô³êðàò îãëè ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Áðîä³âñüê³é,

141-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà

¹ À-10788)».

2. 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 погодження технічної документації 
із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 
меж частини земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), 
на яку поширюється право суборенди, ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕПІЦЕНТР Н» на вул. Берковецькій, 6 

у Святошинському районі м. Києва 
(в межах земельної ділянки 

за кадастровим номером 8000000000:75:489:0001)
Рішення Київської міської ради № 161/2383 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 186 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі»,
статті 55&1 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж частини земельної ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право суборенди,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöå-

âîñò³), íà ÿêó ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî ñóáîðåíäè,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Í» íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 3,1875

ãà (â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà êàäàñòðîâèì

íîìåðîì 8000000000:75:489:0001, ïëîùåþ

64,1443 ãà) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

îá'ºêò³â ãðîìàäñüêîãî ³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñ-

òàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â,

îô³ñíèõ öåíòð³â, îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè,

ïàðê³íãó, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ïóáë³÷íîãî àê-

ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà àãðîô³ðìè «Òåïëèö³ Óê-

ðà¿íè» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³í-

íÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 07.08.2006 ¹ 75-6-00299 ç³

çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 21.08.2008

¹ 75-6-00416 (ñïðàâà À-22388).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова   
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про погодження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки в
натурі (на місцевості), на яку поширюється право суборенди,

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПІЦЕНТР К»
на вул.Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва 

(в межах земельної ділянки за кадастровим номером
8000000000:75:489:0018)

Рішення Київської міської ради № 162/2384 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 186 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі»,

статті 55&1 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж частини земельної ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право суборенди,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöå-

âîñò³), íà ÿêó ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî ñóáîðåíäè,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Ê» íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,7743

ãà (â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà êàäàñòðîâèì

íîìåðîì 8000000000:75:489:0018, ïëîùåþ

4,6604 ãà) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó, îô³ñíîãî

öåíòðó òà îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ïóáë³÷íîãî àêö³î-

íåðíîãî òîâàðèñòâà àãðîô³ðìè «Òåïëèö³ Óêðà-

¿íè» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) 21.08.2008 ¹ 75-6-00415 òà Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ô³ë³ºþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñ-

òâà «Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó

ïðè Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ Óêðà¿íè ïî çåìåëüíèõ

ðåñóðñàõ» 05.02.2009 ¹ 040986300004, ç³ çì³-

íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì ïðî ïîíîâëåííÿ

òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.08.2015 ¹ 630, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-

íî ïðî ðåºñòðàö³þ ³íøîãî ðå÷îâîãî ïðàâà â³ä

12.08.2015 ¹ 42149292 (ñïðàâà À-22390).

2. 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 погодження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки в
натурі (на місцевості), на яку поширюється право суборенди,

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПІЦЕНТР Н»
на вул.Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва (в

межах земельної ділянки за кадастровим номером
8000000000:75:489:0014)

Рішення Київської міської ради № 163/2385 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 186 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі»,

статті 55&1 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж частини земельної ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право суборенди,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöå-

âîñò³), íà ÿêó ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî ñóáîðåíäè,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Í» íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,8324

ãà (â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà êàäàñòðîâèì

íîìåðîì 8000000000:75:489:0014, ïëîùåþ

9,4759 ãà) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó, îô³ñíîãî

öåíòðó òà îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÓÊÎ-

ÂÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À Ô²ÐÌÀ «ÒÀËÅÐ» íà ï³äñòàâ³ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.01.2009

¹ 040986300002, çàðåºñòðîâàíîãî Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ô³ë³ºþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð

äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðè Äåðæàâ-

íîìó êîì³òåò³ Óêðà¿íè ïî çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ»,

ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì ïðî ïîíîâ-

ëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.08.2015 ¹ 629, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-

íî ïðî ðåºñòðàö³þ ³íøîãî ðå÷îâîãî ïðàâà â³ä

12.08.2015 ¹10775891 (ñïðàâà À-22387).

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

«АНТОНОВ» на вул. Академіка Туполєва, 4&б у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і

споруд ДНЗ № 329
Рішення Київської міської ради № 173/2395 від 6 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» на вул. Академіка Туполєва, 4&б у Шевченківському
районі м. Києва 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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÍÒÎÍÎÂ» íà âóë.

Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 4-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,59 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå

êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ÄÍÇ ¹ 329 çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25592).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè 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 
гаражно&будівельному кооперативу 

«Лівобережний&2» на 
вул. Євгена Маланюка, 114, 115 

у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації 

та обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 164/2386 від 6 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гаражно&будівельному кооперативу «Лівобережний&2» на вул. Євгена Маланюка, 114, 115
у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79&1, 83, 123, 124 Земельного
кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини 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

ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó «Ë³âîáå-

ðåæíèé-2» íà âóë.ªâãåíà Ìàëàíþêà, 114, 115 ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,70 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ãàðàæ³â çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26081).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè 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 об'єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «ГЕНЕРАЛА НАУМОВА» на 
вул. Генерала Наумова, 66 у Святошинському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 165/2387 від 6 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ГЕНЕРАЛА НАУМОВА» на вул.
Генерала Наумова, 66 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79&
1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини 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 îá'ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-

òèðíîãî áóäèíêó «ÃÅÍÅÐÀËÀ ÍÀÓÌÎÂÀ» íà

âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 66 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,44 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèí-

êó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-26626).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè 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 публічному акціонерному товариству
«Київський завод «РАДАР» у пров. Моторному, 3 у

Голосіївському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративних 
та господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 166/2388 від 6 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Київський завод «РАДАР» у пров. Моторному, 3 у
Голосіївському районі м. Києва 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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«Êè¿âñüêèé çàâîä «ÐÀÄÀÐ» ó ïðîâ. Ìîòîðíî-

ìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 1,31 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåð-

æàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-24054).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова   
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
23 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹66 (4979)

7

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Київської міської Ради народних депутатів від 15 серпня 1995
року № 404�р «Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Християнської Церкви Повного Євангелія 
Святого Апостола Варнави в Оболонському районі м. Києва»

Розпорядження № 679 від 6 червня 2017 року
Відповідно ДО статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

пастора релігійної громади Християнської Церкви Повного Євангелія Святого Апостола Варнави в Оболон�
ському районі м. Києва від 06 квітня 2017 року № 4 та протокол Загальних зборів членів релігійної громади Хрис�
тиянської Церкви Повного Євангелія Святого Апостола Варнави в Оболонському районі м. Києва від 20 лис�
топада 2016 року № 24:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-

ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â â³ä 15 ñåðïíÿ 1995 ðîêó ¹ 404-ð «Ïðî ðå-

ºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí-

ñüêî¿ Öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ Ñâÿòîãî Àïîñ-

òîëà Âàðíàâè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåííÿ

ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè

Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ Ñâÿòîãî Àïîñòîëà Âàðíàâè â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâà-

ìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñ-

òèÿíñüêî¿ Öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ Ñâÿòîãî Àïîñ-

òîëà Âàðíàâè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñãðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³-

ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ Öåðêâè Ïîâ-

íîãî ªâàíãåë³ÿ Ñâÿòîãî Àïîñòîëà Âàðíàâè â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðî-

âàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³-

òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â â³ä 15 ñåðïíÿ 1995 ðîêó ¹ 404-ð (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ÷åðâíÿ 2012 ðî-

êó ¹ 1043, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про уповноваження заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Поворозника М. Ю. 

на підписання Меморандуму про співробітництво 
між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією) 

та Міжнародною фінансовою корпорацією
Розпорядження № 677 від 6 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою зміцнення системи охорони здоров’я в місті Києві:

1. Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà

Ìèêîëó Þð³éîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäóìó

ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà Ì³æíàðîäíîþ ô³-

íàíñîâîþ êîðïîðàö³ºþ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію з прибудовою будівлі 
школи І�ІІІ ступенів № 9 Оболонського району м. Києва 

на просп. Маршала Рокоссовського, 5
Розпорядження № 705 від 13 червня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ïî ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ áóä³âë³ øêî-

ëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 9 Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ìàðøàëà Ðîêîññîâñüêîãî, 5,

ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè Îáîëîíñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì âèêî-

íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, çàçíà÷å-

íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿç-

êîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿä-

íîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðî-

á³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà íå ìåíøå 10 ðîê³â.

3.7. Íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

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

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

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåêò³â

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

3.8. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó 2017 ðîö³ áóäå çä³é-

ñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ

Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

4.2. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ

îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â åêñïëóàòàö³þ, ìàéíî â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çàðàõîâàíå äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про затвердження змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 20 вересня 2010 року № 744 
«Про організаційно�правові заходи, пов’язані з реорганізацією

Головного управління по фізичній культурі та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

та Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)»
Розпорядження № 707 від 13 червня 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної організації роботи комісій:

1. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³-

çàö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-

ð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 âåðåñ-

íÿ 2010 ðîêó ¹ 744 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

20 òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 351), âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³-

çàö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-

ëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 âåðåñíÿ 2010

ðîêó ¹ 744 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20

òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 351), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.09.2010 ¹ 744

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 13.06.2017 ¹ 707

Склад
комісії з реорганізації Головного управління по фізичній культурі та спорту

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Ïàí÷åíêî Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³-

íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

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

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

çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ãðóç Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íâåñòèö³éíîãî ðîç-

âèòêó òà îõîðîíè ïðàö³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

ì³í³ñòðàö³¿)

Êóçíºöîâà Íåëë³ Ìèêîëà¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíà-

ëîì òà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëó òà ïðàâîâîãî çà-

áåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëî-

ä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿)

ßðåì³é÷óê Ëåñÿ Âàñèë³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³í-

íÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

ì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

20.09.2010 ¹ 744

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

â³ä 13.06.2017 ¹ 707

Склад
комісії з реорганізації Головного управління у справах сім’ї 

та молоді виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Ïàí÷åíêî Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà â. î. íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äå-

ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êî-

ì³ñ³¿

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³-

íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

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

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

çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ãðóç Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íâåñòèö³éíîãî ðîç-

âèòêó òà îõîðîíè ïðàö³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Êóçíºöîâà Íåëë³ Ìèêîëà¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíà-

ëîì òà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëó òà ïðàâîâîãî çà-

áåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëî-

ä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿)

ßðåì³é÷óê Ëåñÿ Âàñèë³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³í-

íÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

Про затвердження структури Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 712 від 15 червня 2017 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від

25 грудня 2014 року № 741/741 "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)", від 08 грудня 2016 року № 544/1548 "Про деякі питання діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження
Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 "Про затвердження граничної чисельності працівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó

òà ïðîìîö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî

ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

15.06.2017 ¹ 712

СТРУКТУРА
Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської

ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

2. Ã îëîâíèé ñïåö³àë³ñò-þðèñêîíñóëüò

3. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

4. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

4.1. Â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

5. Â³ää³ë ïðîìîö³é òà ³ì³äæåâî¿ ïîë³òèêè
Керівник апарату 

В. Бондаренко 

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної організації 
«Вайшнавської релігійної громади «Шрі Чайтанья Сарасват
Матх» («Духовна місія Сарасваті в ім’я Господа Чайтаньї») 

у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 709 від 14 червня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го�
лови релігійної організації «Вайшнавської релігійної громади «Шрі Чайтанья Сарасват Матх» («Духовна мі�
сія Сарасваті в ім’я Господа Чайтаньї») у Солом’янському районі м. Києва» від 29 березня 2017 року та прото�
кол загальних зборів релігійної організації «Вайшнавської релігійної громади «Шрі Чайтанья Сарасват Матх»
(«Духовна місія Сарасваті в ім’я Господа Чайтаньї») у Солом’янському районі м. Києва» від 27 березня 2017 ро�
ку № 1/17:

Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ «Âàéøíàâñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè

«Øð³ ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ» («Äóõîâíà ì³ñ³ÿ

Ñàðàñâàò³ â ³ì’ÿ Ãîñïîäà ×àéòàíü¿») ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëþòîãî 2005 ðîêó ¹ 155 (ó

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 æîâòíÿ 2015 ðîêó

¹ 994), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про затвердження проекту 
«Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій 

у Шевченківському районі м. Києва»
Розпорядження № 708 від 13 червня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Ка�
бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне�
ту Міністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 09 січня 2008 року № 16 «Про реконструкцію трамвайної лінії по вулиці Глибочиць�
кій»:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóë. Ãëèáî÷èöüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåð-

æàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåð-

òèçè» â³ä 29 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1953-15/ÏÁ, ç òàêèìè òåõí³êî- åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Вид будівництва � реконструкція

Довжина трамвайної колії (в одноколійному вимірі) км 3,70

Довжина контактної мережі (в одноколійному вимірі) км 3,70

Висота підвішування контактних проводів над рівнем головок рейок м 5,80

Кількість:

посадочних майданчиків шт. 10

зупинок шт. 10

павільйонів для продажу квитків шт. 5

Загальна кошторисна вартість тис. грн 302540,671

будівництва в поточних цінах станом на 16.06.2016,

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 239043,504

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 1318,993

інші витрати тис. грн 62178,174

Тривалість реконструкції місяць 8

Річна потреба в електричній енергії на ділянці реконструкції тис. кВт год 412,14

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

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ íà ï³äñòàâ³ îá´ðóí-

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

3. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³ êðåñëåííÿ íàäàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-

áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàíåñåííÿ ¿¿ äî áàçè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

4. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ çàìîâíèêîì äîãîâîðó ï³äðÿäó íà ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî ïå-

ðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про затвердження Змін до Плану законопроектных робіт 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 706 від 13 червня 2017 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25 червня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку роботи із законопроектами та про�
ектами інших нормативно�правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)»:

Çàòâåðäèòè Çì³íè äî Ïëàíó çàêîíîïðîåêò-

íèõ ðîá³ò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20

ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1296, ùî äîäàþòüñÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про проведення культурно�масового заходу 
«Свято вулиці Костьольної — День франкофонії» 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 684 від 9 червня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно� видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998
року № 2025, рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку
організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно� про�
світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 груд�
ня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи звернення Товариства з об�
меженою відповідальністю «Альфа�А» від 21 квітня 2017 року № 01�17, з метою організації змістовного дозвіл�
ля киян і гостей міста, укріплення міжнародних культурних зв’язків, утвердження м. Києва як європейського
культурного центру:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Òîâàðèñòâà ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àëüôà-À» ùîäî ïðî-

âåäåííÿ 11 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ç 10.00 äî 22.00 êóëü-

òóðíî- ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüî-

ëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôîí³¿» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³.
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2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó, ïðîâåäåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà äî-

òðèìàííÿ ³ âèêîíàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíî-

ãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ êóëüòóðíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³

Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôîí³¿» áåðå íà ñå-

áå Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Àëüôà-À».

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Àëüôà-À»:

3.1. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñî-

âîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü

ôðàíêîôîí³¿» ðîçðîáèòè ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ

òåðèòîð³é ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ðîçì³ùåíèõ íà

íèõ îá’ºêò³â òà ïîãîäèòè ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñî-

âîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü

ôðàíêîôîí³¿» ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ñõåìè îð-

ãàí³çàö³¿ òåðèòîð³é (ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â, êîíñ-

òðóêö³é) ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç:

3.2.1. Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-

õ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â ÷àñòèí³ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â îá’ºêò³â òà

òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâî-

ãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà-

÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-

íîñò³.

3.2.2. Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ÷àñòèí³ îðãàí³çàö³¿ òîðãî-

âåëüíîãî ïðîöåñó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-

ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ —

Äåíü ôðàíêîôîí³¿», âèìîã ï. 1 ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó

¹ 416/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàí-

íÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè,

ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì,

ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè

âèðîáàìè», íå äîïóñêàòè âèêîðèñòàííÿ òåïëî-

âîãî òîðãîâåëüíîãî-òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàí-

íÿ, ùî ïðàöþº íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ òà â³äêðè-

òîìó âîãíèù³.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

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

íÿ êóëüòóðíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³

Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôîí³¿» òà â³äíîâ-

ëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ

âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâîãî

çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü ôðàí-

êîôîí³¿».

3.6. Çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïðè-

áèðàííÿ òåðèòîð³¿ òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâîãî çàõîäó

«Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôî-

í³¿».

3.7. Ïîãîäèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ

Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõå-

ìè (óçãîäæåííÿ ì³ñöü) ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-

ã³âë³, òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâîãî çàõîäó

«Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôî-

í³¿».

3.8. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó, ïîãîäèòè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè

íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äî-

ðîæíüîãî ðóõó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-

ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ —

Äåíü ôðàíêîôîí³¿» ç îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñ-

ïîðòó çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 4.3. ïóíêòó 4 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàò-

ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàò-

ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàá¸çïå÷èòè:

4.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà âóëè-

ö³ Êîñòüîëüí³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-

ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ —

Äåíü ôðàíêîôîí³¿».

4.2. Íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë çóïèí-

êè, ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìà-

ñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü

ôðàíêîôîí³¿».

4.3. Îáìåæåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó 11 ÷åðâ-

íÿ 2017 ðîêó ç 00.00 äî 23.00 íà âóë. Êîñòüîëü-

í³é (â³ä ïåðåòèíó âóëèöü Êîñòüîëüíî¿ òà Ìèõàé-

ë³âñüêî¿ äî ïåðåòèíó âóëèöü Êîñòüîëüíî¿ òà

Òðüîõñâÿòèòåëüñüêî¿).

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-

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

íî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëü-

òóðíî- ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüî-

ëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôîí³¿» íà âóë. Êîñòüîëü-

í³é â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-

ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ —

Äåíü ôðàíêîôîí³¿» çà çâåðíåííÿì Òîâàðèñòâà

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àëüôà-À».

7. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü

çà âèêîíàííÿì òîðãîâåëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-

ìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, êîìóíàëüíèìè ñëóæáà-

ìè ðàéîí³â ïîñò³éíîãî ñàí³òàðíîãî ïðèáèðàí-

íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-

ëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâî-

ãî çàõîäó «Ñâÿòî âóëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü

ôðàíêîôîí³¿».

8. Êîì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ç êîíòðîëþ çà ñòàíîì ñïîðòèâíèõ ñïîðóä

òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöü äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî- âè-

äîâèùíèõ çàõîä³â, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 623, äî ïî÷àòêó ïðî-

âåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Ñâÿòî âó-

ëèö³ Êîñòüîëüíî¿ — Äåíü ôðàíêîôîí³¿» çä³éñ-

íèòè îáñòåæåííÿ ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó, çà

ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ñêëàñòè àêòè ç âèñíîâêàìè

ïðî â³äïîâ³äí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü öèõ ì³ñöü

âñòàíîâëåíèì âèìîãàì, â òîìó ÷èñë³ åñòåòè÷-

íèì, òà íàäàòè ¿õ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Àëüôà-À» ³ Äåïàðòàìåíòó êóëü-

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

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантних посад державної служби

категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 686 від 9 червня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра�
ховуючи протокол № 23/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) від 09 червня 2017 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó — íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

3. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
09.06.2017 ¹ 686

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Запропонувати заходи з підвищення рівня забезпеченості міста Києва освітньою інфраструктурою відповідно до
вимог часу.

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Надати пропозиції щодо забезпечення дітей місцями у дошкільних навчальних закладах.

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

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

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

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

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

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

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

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

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

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

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

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

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

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

àö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëüøå

îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ çã³ä-

íî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äàíå

çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òà-

êà ñèñòåìà:

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

íå çàâäàííÿ;

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

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

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

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

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

íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî

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

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

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

êè.

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

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
В. о. керівника апарату 

Є. Ситніченко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

09.06.2017 ¹ 686

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту — начальника
управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
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Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Розробити пропозиції щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і студентів міста Києва

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Запропонувати заходи зі збереження і розвитку мережі фізкультурно� спортивних закладів та пропозиції щодо їх
кадрового комплектування і зміцнення матеріально�технічної бази.

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

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

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

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

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

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

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

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

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

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

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

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

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

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

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

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

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

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

òàêà ñèñòåìà:

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

íå çàâäàííÿ;

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

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

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

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

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

íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî

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

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

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

êè.

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

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
В. о. керівника апарату Є. Ситніченко 

Про погодження планів закупівель, технічних завдань 
та технічних вимог у сфері інформаційних технологій

Розпорядження № 687 від 9 червня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра�

ції» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 1З жовтня 2016 року № 1019 «Про затвердження Положення про Департамент інформаційно�ко�
мунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)»:

1. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ï³äïðèºìñòâàì,

óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ùî íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç³

ñòâîðåííÿì, ðîçâèòêîì, ìîäåðí³çàö³ºþ ³ âèêî-

ðèñòàííÿì çàñîá³â ³íôîðìàòèçàö³¿, ³íôîðìàö³-

éíèõ ñèñòåì, ìåðåæ, ðåñóðñ³â, ³íôîðìàö³éíèõ

òåõíîëîã³é, ïîäàâàòè íà ïîãîäæåííÿ â³äïîâ³ä-

í³ ïëàíè çàêóï³âåëü, òåõí³÷í³ çàâäàííÿ, òåõí³÷í³

âèìîãè äî Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìó-

í³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації 

на об’єктах метрополітену з оснащенням системами 
протипожежного захисту ескалаторних комплексів на станціях:

«Політехнічний інститут», «Берестейська», «Олімпійська», 
«Петрівка» (встановлення протипожежного обладнання, 

код 45343000�3 за ДК 021�2015)
Розпорядження № 689 від 12 червня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Ка�
бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне�
ту Міністрів України»:

1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè àâòîìàòè÷íî¿ ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ íà

îá’ºêòàõ ìåòðîïîë³òåíó ç îñíàùåííÿì ñèñòåìàìè ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó åñêàëàòîðíèõ êîìïëåê-

ñ³â íà ñòàíö³ÿõ: «Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò», «Áåðåñòåéñüêà», «Îë³ìï³éñüêà», «Ïåòð³âêà» (âñòàíîâ-

ëåííÿ ïðîòèïîæåæíîãî îáëàäíàííÿ, êîä 45343000-3 çà ÄÊ 021-2015)», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé

çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³ä 03 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 00-2321 —16/²ÇÄåðæàâ-

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

¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè», ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Одиниці виміру Показник

Вид будівництва реконструкція

Основне обладнання системи пожежної сигналізації

адресно�аналогова панель управління одиниць 4

сповіщувач пожежний одиниць 1555

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó òà äîäàòêîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôëÿö³éíèìè

ïðîöåñàìè (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà,

çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëü-

íî¿ ïåðåâ³ðêè âóñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Показник Одиниці виміру Показник

модуль кільцевий одиниць 71

Основне обладнання системи порошкового пожежогасіння

пульт керування одиниць 2

модуль кільцевий одиниць 8

сповіщувач пожежний одиниць 8

модуль порошкового пожежогасіння одиниць 4

Основне обладнання системи аерозольного пожежогасіння

пульт керування одиниць 4

модуль кільцевий одиниць 16

сповіщувач пожежний одиниць 11

генератор вогнегасного аерозолю одиниць 4

Тривалість реконструкції місяць 8,0

Загальна кошторисна вартість реконструкції в

поточних цінах станом на 18.11.2016, у тому числі: тис. грн 18 809,692

будівельні роботи тис. грн 5 574,421

устаткування тис. грн 10 025,789

інші витрати тис. грн 3 209,482

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації 

на об’єктах метрополітену з оснащенням системами 
протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій 

(«Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» 
з будівлею служби воєнізованої охорони)»

Розпорядження № 690 від 12 червня 2017 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Ка�

бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне�
ту Міністрів України»:

1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè àâòîìàòè÷íî¿ ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ íà

îá’ºêòàõ ìåòðîïîë³òåíó ç îñíàùåííÿì ñèñòåìàìè ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó åñêàëàòîðíèõ êîìïëåê-

ñ³â ñòàíö³é («Ïàëàö ñïîðòó», «Äðóæáè íàðîä³â», «Õðåùàòèê», «Âîêçàëüíà» ç áóä³âëåþ ñëóæáè âîº-

í³çîâàíî¿ îõîðîíè)», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³ä 13

âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-0262-16/ÅÎ/ÑÅ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñ-

ïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè», ç òà-

êèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Од. виміру Показник

Вид будівництва реконструкція

Основне обладнання системи пожежної сигналізації

адресно�аналогова панель управління одиниць 4

Показник од. виміру Показник

сповіщувач пожежний одиниць 2550

Основне обладнання системи аерозольного пожежогасіння

блок контрольно�пусковий одиниць 2

безадресна панель управління одиниць 17



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
23 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹66 (4979)

11

плата пожежогасіння одиниць 17

сповіщувач пожежний одиниць 57

аерозольний генератор одиниць 42

Тривалість реконструкції місяць 8,0

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на 09.09.2016,
у тому числі:

тис. грн 10 105,86 1

будівельні роботи тис. грн 7 392,70

устаткування тис. грн 955,006

інші витрати тис. грн 1 758,155

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó òà äîäàòêîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôëÿö³éíèìè

ïðîöåñàìè (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà,

çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëü-

íî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про затвердження передавального акта комунального 
підприємства «Київський водний стадіон»

Розпорядження № 691 від 12 червня 2017 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради
від 28 травня 2015 року № 578/1442 «Про припинення комунального підприємства «Київський водний стаді�
он», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 13 червня 2016 року № 421 «Про організаційно�правові заходи щодо виконання рішення Київської
міської ради від 28 травня 2015 року № 578/1442 «Про припинення комунального підприємства «Київський
водний стадіон»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé âîäíèé ñòàä³îí» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 37739544), ùî äîäàºòüñÿ.

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про видачу ліцензії ТАВРІЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

(для КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ) на право провадження освітньої 
діяльності у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 692 від 12 червня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про�

вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль�
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÀÂÐ²ÉÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² Â. ². ÂÅÐÍÀÄÑÜÊÎÃÎ (äëÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐ-

ÑÒÂÀ ÒÀÂÐ²ÉÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²-

ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² Â. ². ÂÅÐÍÀÄÑÜÊÎÃÎ) (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 02070967, ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ: 01135, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, áóäè-

íîê 10) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÀÂÐ²ÉÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÓÍ²-

ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² Â. ². ÂÅÐÍÀÄÑÜÊÎÃÎ íå ï³ç-

í³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³-

öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê

çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðà-

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

ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè,

çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà

2016 ðîêó ¹ 1113 

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва окремого індивідуально 

визначеного майна
Розпорядження № 694 від 12 червня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�
кої ради від 24 травня 2007 року № 739/1400 «Про надання дозволу Головному управлінню охорони здоров’я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на
укладання інвестиційного договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебування ді�
тей в дитячому санаторії «Салют» та дитячому санаторії «Ялинка» Київського міського дитячого санаторно�
курортного об’єднання», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впоряд�
кування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гурто�
житків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи листи товариства з обмеже�
ною відповідальністю «Фонд розвитку будівельних ініціатив» від 03 листопада 2016 року № 70/16, від 12 груд�
ня 2016 року № 76/16, від 25 січня 2017 року № 04/17:

1. Ïðèéíÿòè â³ä òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ôîíä ðîçâèòêó áóä³âåëüíèõ ³í³-

ö³àòèâ» äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî

âèçíà÷åíå ìàéíî, ðîçì³ùåíå íà âóë. Êâ³òêè Ö³-

ñèê, 20, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³í-

íÿ çà Äèòÿ÷èì ñïåö³àë³çîâàíèì ñàíàòîð³ºì

«ßëèíêà» òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàí-

íÿ «Ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ» ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìàé-

íî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç Äèòÿ-

÷èì ñïåö³àë³çîâàíèì ñàíàòîð³ºì «ßëèíêà» òåðè-

òîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ «Ñàíàòîð-

íîãî ë³êóâàííÿ» ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàé-

íà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, òà íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³¿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін до структури Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 695 від 12 червня 2017 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування струк�
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування ді�
яльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з ураху�
ванням розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження гра�
ничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)», у зв’язку із змінами у структурі:

Âíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26

ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 2341 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 15 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 571), âèêëàâøè ¿¿ â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

26 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 2341

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

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

â³ä 12.06.2017 ¹ 695 )

СТРУКТУРА
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

1.1. Óïðàâë³ííÿ àíàë³òè÷íîãî êîíòðîëþ òà ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí

1.1.1. Â³ää³ë àíàë³òè÷íîãî êîíòðîëþ

1.1.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí

1.2. Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

1.3. Â³ää³ë âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó

1.4. Â³ää³ë ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

1.5. Â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

1.6. Ñåêòîð ç ïèòàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè

1.7. Ñåêòîð ñóïðîâîäæåííÿ ïðîåêò³â ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

1.8. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò âçàºìîä³¿ ç³ ÇÌ²

1.9. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îõîðîíè ïðàö³

2. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ë³êóâàëüíî-

ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè

3.1. Óïðàâë³ííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè

3.1.1. Â³ää³ë ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè äîðîñëîìó

íàñåëåííþ

3.1.2. Â³ää³ë ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì òà ìàòåðÿì

3.1.3. Â³ää³ë ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ

4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè

4.1. Óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè

4.1.1. Â³ää³ë ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè òà àíàë³çó

4.1.2. Â³ää³ë ñïåö³àëüíîãî ôîíäó òà ö³ëüîâèõ ïðîãðàì

4.1.3. Â³ää³ë ïëàíóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â, ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà

îðåíäè

4.1.4. Ñåêòîð òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â

В. о. керівника апарату Є. Ситніченко 

Про зміни у посадовому складі Комісії з розгляду документів
щодо надання дозволу підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів на право користування пільга�
ми з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги 

та дотацій
Розпорядження № 696 від 12 червня 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з розгляду докумен�
тів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право корис�
тування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

Óíåñòè äî ïîñàäîâîãî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ç ðîç-

ãëÿäó äîêóìåíò³â ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó ï³ä-

ïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îð-

ãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ï³ëü-

ãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ, îòðèìàííÿ ïîçèê, ô³íàí-

ñîâî¿ äîïîìîãè òà äîòàö³é, çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ¹ 719 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 áåðåçíÿ 2015 ðîêó



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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¹ 227), òàê³ çì³íè:

Àáçàö äåâ’ÿòèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³» (çà çãîäîþ).
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію нежитлових приміщень будівлі 
на просп. Володимира Маяковського, 15 СЗ у Деснянському

районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій
Розпорядження № 697 від 12 червня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення сучасного залу урочистих подій у Деснянському
районі міста Києва для поліпшення обслуговування мешканців з реєстрації актів цивільного стану, у тому
числі урочистої державної реєстрації шлюбу:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü áóä³âë³ íà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâ-

ñüêîãî, 15 ÑÇ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-

ºâà ï³ä ðîçì³ùåííÿ çàëó óðî÷èñòèõ ïîä³é.

2. Âèçíà÷èòè Äåñíÿíñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì âèêî-

íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ ïðî-

åêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³é ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íå ìåíø 10 ðîê³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2017

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîåêò³â ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî

ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

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

ïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòà-

ö³þ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çàðàõîâàíå

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про проведення конкурсу із залучення інвестора до реалізації
проекту «Будівництво об’єкта громадського призначення 

біля перетину вулиць Милославської та Миколи Закревського 
у Деснянському районі»

Розпорядження № 698 від 12 червня 2017 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі�
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 10 березня 2017 року № 95/2017), з метою підвищення ефективності залучен�
ня інвесторів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

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

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì áóä³âíèö-

òâà òà çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòè-

ö³éíèõ) ðîá³ò çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà-

÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó-

÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî»:

3.1. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ á³ëÿ ïåðåòèíó âóëèöü Ìèëîñëàâ-

ñüêî¿ òà Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.2. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

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

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

òèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3.3. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì ³íâåñòó-

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

òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíî-

ìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç Äåïàð-

òàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàð-

òàìåíòîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåñíÿíñüêîþ ðàéîí-

íîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

3.4. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

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

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

òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó

ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåñíÿíñüê³é

ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêî-

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

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

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ

òà ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè òåõí³êî-åêîíîì³÷-

íèõ ïîêàçíèê³â çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çà-

çíà÷åíèì ó ïåðåë³êó’ îá ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü

çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òîðà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора для будівництва приватного медичного

центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі
Розпорядження № 699 від 12 червня 2017 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі�
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 31 березня 2017 року № 96/2017), з метою підвищення ефективності залучен�
ня інвесторів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

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

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ-

÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòî-

ðà çà îá’ºêòîì, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â,

ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåð-

äæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Âèçíà÷èòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó êë³í³÷íó ë³êàð-

íþ ¹ 14 çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó äëÿ

ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó-

÷åííÿ ³íâåñòîðà çà îá’ºêòîì, çàçíà÷åíèì ó ïå-

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

òèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî» âæèòè âñ³õ íåîáõ³äíèõ ä³é, ïî-

â’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é çàìîâíèêà ï³ä-

ãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ

³íâåñòîðà çà îá’ºêòîì, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó

îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é,

çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, â òîìó ÷èñë³:

4.1. Ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³í³÷íîþ

ë³êàðíåþ ¹ 14 çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ â óñ-

òàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó

òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îá’ºêò³â íà âóë. Çîîëî-

ã³÷í³é, 3, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çà-

êð³ïëåí³ çà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³í³÷íîþ ë³êàð-

íåþ ¹14 íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

4.2. Ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³í³÷íîþ

ë³êàðíåþ ¹14 çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ â ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðî-

ôåñ³éíî¿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè îá ºêò³â íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3, ÿê³ íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåí³ çà Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ¹ 14 íà ïðàâ³ îïå-

ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, òà ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó

ïðî îö³íêó.

4.3. Íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîêó-

ìåíòè (ìàòåð³àëè), ï³äãîòîâëåí³ â³äïîâ³äíî äî ï³ä-

ïóíêò³â 4.1 òà 4.2 öüîãî ïóíêòó, äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðåäáà÷åíîãî

ïóíêòîì 5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà îñíîâ³ íàäàíèõ êîìó-

íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå

àãåíòñòâî» äîêóìåíò³â (ìàòåð³àë³â) çàáåçïå÷è-

òè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äî-

çâîëó íà çíåñåííÿ îá’ºêò³â íà âóë. Çîîëîã³÷í³é,

3, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåí³

çà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ¹ 14

íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, òà âèíåñåí-

íÿ éîãî íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî»:

6.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ çà îá’ºêòîì, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â,

ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåð-

äæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì, çàçíà-

÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó-

÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-

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

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

ïàðòàìåíòîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîí-

íîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ¹ 14.

6.3. Íàäàòè ïîãîäæåí³ îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêî-

íîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðî-

ïîçèö³¿ òà ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñó çà îá’ºê-

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

áóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó

ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîí-

êóðñó.

7. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

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

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

÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³

¹ 14 çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

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

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

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ

òà ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè îð³ºíòîâíèõ òåõí³-

êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çà îá’ºêòîì, çàçíà-

÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó-
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÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ç ïóíêòîì 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëî-

âîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøå-

íîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ïðîâåñòè ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ çà óìîâè ïðèé-

íÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ, ïåðåä-

áà÷åíîãî ïóíêòîì 5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31 травня 2013 року № 831 
«Про проведення організаційно�правових заходів 

щодо ліквідації державного госпрозрахункового комунального
підприємства по обслуговуванню молодіжного центру 

м. Києва — «Либідь�К»
Розпорядження № 700 від 12 червня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення Київської міської ради
від 01 листопада 2012 року № 282/8566 «Про ліквідацію державного госпрозрахункового комунального під�
приємстві по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — «Либідь�К», з метою забезпечення роботи лік�
відаційної комісії державного госпрозрахункового комунального підприємства по обслуговуванню моло�
діжного центру м. Києва — «Либідь�К», у зв’язку з кадровими змінами:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 òðàâíÿ 2013 ðîêó 

¹ 831 «Ïðî ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ

çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ äåðæàâíîãî ãîñïðîçðà-

õóíêîâîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî îáñëó-

ãîâóâàííþ ìîëîä³æíîãî öåíòðó ì. Êèºâà — «Ëè-

á³äü-Ê» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó çàãîëîâêó, ïóíêòàõ 1, 2 ñëîâà «äåðæàâ-

íîãî ãîñïðîçðàõóíêîâîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà ïî îáñëóãîâóâàííþ ìîëîä³æíîãî öåíòðó

ì. Êèºâà «Ëèá³äü-Ê» çàì³íèòè ñëîâàìè «äåðæàâ-

íîãî ãîñïðîçðàõóíêîâîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà ïî îáñëóãîâóâàííþ ìîëîä³æíîãî öåíòðó

ì. Êèºâà «Ëèá³äü-Ê».

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 2.1 ïóíêòó 2 öèôðè «21542571»

çàì³íèòè öèôðàì³ «21542751».

1.3. Ó ï³äïóíêò³ 2.3 ïóíêòó 2 ñëîâà «ªäèíîãî

äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ

îñ³á — ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-

ì³íèòè ñëîâàìè «ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü».

1.4. Ïóíêò 6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³-

ëîì îáîâ’ÿçê³â.»

2. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿

äåðæàâíîãî ãîñïðîçðàõóíêîâîãî êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà ïî îáñëóãîâóâàííþ ìîëîä³æíîãî

öåíòðó ì. Êèºâà — «Ëèá³äü-Ê», çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 31 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 831 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 879), âè-

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

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14 листопада 2016 року № 1131 
«Про організаційно�правові заходи щодо реалізації порушених

у підтриманих електронних петиціях питань у виконавчому 
органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації)»
Розпорядження № 702 від 12 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�
герой Київ», «Про звернення громадян», Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 103/2006 (у редакції рішення Ки�
ївської міської ради від 09 лютого 2017 року № 817/1821), з метою вдосконалення процедури реалізації по�
рушених у підтриманих електронних петиціях питань у виконавчому органі Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації):

Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëèñòîïàäà 2016

ðîêó ¹ 1131 «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïîðóøåíèõ ó ï³äòðèìàíèõ åëåê-

òðîííèõ ïåòèö³ÿõ ïèòàíü ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿)», âèêëàâøè éîãî â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî ðå-

àë³çàö³¿ ïîðóøåíèõ ó ï³äòðèìàíèõ åëåêòðîííèõ

ïåòèö³ÿõ ïèòàíü ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿)

Â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —

ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»,

Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó åëåê-

òðîííèõ ïåòèö³é, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ 2015 ðîêó

¹ 103/2006 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 09 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 817/1821), ç ìå-

òîþ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ïîðóøåíèõ ó ï³äòðè-

ìàíèõ åëåêòðîííèõ ïåòèö³ÿõ ïèòàíü ó âèêîíàâ÷î-

ìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

1. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³, çàñòóïíèêàì ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíè-

êîâ³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä ÷àñ îïðàöþâàí-

íÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç åëåêòðîííèìè ïåòèö³ÿìè,

çàáåçïå÷èòè íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ Ïîëîæåííÿ

ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ

ïåòèö³é, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 103/2006 (ó

ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 ëþ-

òîãî 2017 ðîêó ¹ 817/1821), òà öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

2. Ïåðøèé çàñòóïíèê, çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî êåð³â-

íèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ

ð³øåííÿ ùîäî ï³äòðèìêè åëåêòðîííî¿ ïåòèö³¿ òà

âèçíà÷åííÿ éîãî â³äïîâ³äàëüíèì çà îïðàöþâàííÿ

ïîðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïèòàíü:

2.1. Çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà ðî-

áîòîþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ â ÷àñ-

òèí³ îïðàöþâàííÿ ïîðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é ïå-

òèö³¿ ïèòàíü.

2.2. Ó äâîäåííèé ñòðîê ç ìîìåíòó âèçíà÷åííÿ

éîãî â³äïîâ³äàëüíèì äàº äîðó÷åííÿ ñòðóêòóðíèì

ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ äëÿ ðîçðîáëåííÿ ïëàíó çà-

õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ïîðóøåíèõ â

åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïèòàíü (äàë³ — Ïëàí çàõîä³â).

2.3. Íå ï³çí³øå ì³ñÿ÷íîãî òåðì³íó ç äíÿ îòðè-

ìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè ðîçðîáëÿº Ïëàí çàõîä³â (ç âèçíà÷åí-

íÿì êîíêðåòíèõ ñòðîê³â ¿õ ðåàë³çàö³¿), òà ïîäàº éî-

ãî íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

2.4. Íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ çàòâåð-

äæåííÿ Ïëàíó çàõîä³â Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëî-

âîþ íàäñèëàº éîãî êîï³¿ äî ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³ çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà îïðà-

öþâàííÿì ïîðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïè-

òàíü, à òàêîæ äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè.

2.5. Äàº äîðó÷åííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàí-

íÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà-

ìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿

ôîðìè âëàñíîñò³ ùîäî âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â.

2.6. Ñï³âïðàöþº ç àâòîðîì (³í³ö³àòîðîì) åëåê-

òðîííî¿ ïåòèö³¿, à òàêîæ óïîâíîâàæåíèìè íèì â

óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îñîáà-

ìè, çîêðåìà çàëó÷àº ¿õ äî ðîçðîáëåííÿ, âíåñåí-

íÿ çì³í òà âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â òà ñïðèÿº â

îòðèìàíí³ íèìè íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìàòåð³-

àë³â.

2.7. Íà âèìîãó ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ÿê³é Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ çä³é-

ñíþâàòè êîíòðîëü çà îïðàöþâàííÿì ïîðóøåíèõ

â åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïèòàíü, ðàç íà äâà ì³ñÿö³ çâ³-

òóº ïåðåä íåþ ïðî ðåàë³çàö³þ Ïëàíó çàõîä³â, ñïðÿ-

ìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ïîðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é

ïåòèö³¿ ïèòàíü.

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèçíà÷åíèì çã³äíî ç ï³äïóíê-

òîì 2.2 ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

3.1. Çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó ïðîïîçèö³é äî Ïëà-

íó çàõîä³â òà íàïðàâëÿòè ¿õ ó âèçíà÷åíèé ó äîðó-

÷åíí³ ñòðîê ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³, çàñòóïíèêó ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

êåð³âíèêîâ³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äàëüíîìó çà îïðàöþâàííÿ ïî-

ðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïèòàíü.

3.2. Çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â.

3.3. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáëÿòè ïðî-

åêòè ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîåêòè ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðå-

àë³çàö³¿ çàõîä³â, ÿê³ íåîáõ³äíî âæèòè äëÿ âèð³øåí-

íÿ ïèòàíü, ïîðóøåíèõ â åëåêòðîííèõ ïåòèö³ÿõ.

3.4. Ïîäàâàòè ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³, çàñòóï-

íèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, êåð³âíèêîâ³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äàëüíîìó çà îïðàöþâàí-

íÿ ïîðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïèòàíü, ³í-

ôîðìàö³þ ïðî âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 3.2 òà 3.3 öüî-

ãî ïóíêòó.

4. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äàëüíèì çà âèêîíàííÿ

Ïëàíó çàõîä³â, äî 25 ÷èñëà ùîì³ñÿöÿ ³íôîðìóâà-

òè ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñòàí âè-

êîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

5.1. Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ íîâèõ àáî âíå-

ñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïåðåäáà÷åí-

íÿ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ íà âèêîíàííÿ çàõî-

ä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ïîðóøåíîãî ó

åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿ ïèòàííÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ó

Ïëàí³ çàõîä³â.

5.2. Ï³äòðèìàíà åëåêòðîííà ïåòèö³ÿ ââàæàºòü-

ñÿ âèêîíàíîþ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) çà óìîâè âèð³øåííÿ ïîðóøåíîãî ó í³é ïèòàí-

íÿ òà çí³ìàºòüñÿ ç êîíòðîëþ çà ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

5.3. Ï³äòðèìàíà åëåêòðîííà ïåòèö³ÿ ìîæå áó-

òè çíÿòà ç êîíòðîëþ çà ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ

êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³é Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà

îïðàöþâàííÿì ïîðóøåíèõ â åëåêòðîíí³é ïåòèö³¿

ïèòàíü, çà òàêèõ óìîâ:

ÿêùî ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â âèíèê-

ëè îáñòàâèíè, ùî óíåìîæëèâëþþòü éîãî âèêî-

íàííÿ òà/àáî âè÷åðïàíî óñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè, ñïðÿ-

ìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ ïîðóøåíîãî ó åëåêòðîíí³é

ïåòèö³¿ ïèòàííÿ;

ÿêùî ðåàë³çàö³ÿ ïîðóøåíîãî ó åëåêòðîíí³é ïå-

òèö³¿ ïèòàííÿ ïîòðåáóº çíà÷íèõ âèòðàò ç áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà é òàê³ âèäàòêè íå ïåðåäáà÷åí³ òà/àáî

íå ìîæóòü â ñèëó îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí áóòè ïåðåä-

áà÷åí³ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé òà íà-

ñòóïíèé ðîêè.

6. Åëåêòðîíí³ ïåòèö³¿, ï³äòðèìàí³, íàïðàâëåí³

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íå âè-

êîíàí³ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ðîçïîðÿäæåí-

íÿì, ìàþòü áóòè ðîçãëÿíóò³ ç âðàõóâàííÿì ïóíêò³â

2-5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â».
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

àäì³í³ñòðàö³¿) 31 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 831 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 12.06.2017 ¹ 700

Склад
ліквідаційної комісії державного госпрозрахункового комунального 

підприємства по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва «Либідь�К»
Ïàí÷åíêî Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîð-

òó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â Äå-

ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ãðóç Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íâåñòèö³éíîãî ðîçâèòêó òà

îõîðîíè ïðàö³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êóçíºöîâà Íåëë³ Ìèêîëà¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà êàä-

ðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â óïðàâë³ííÿ ïåð-

ñîíàëó òà ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ßðåì³é÷óê Ëåñÿ Âàñèë³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ìîëîä³

òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
Керівник апарату В. Бондаренко 
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çà-
ìîâíèê) òà ÒÎÂ «Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ» (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäó-
ðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Äîíåöüêî¿, Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêîãî ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ
³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåð-
äæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Äîíåöüêî¿, Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³-
ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîã-
ðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³». Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³-
øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè
ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é òà ïðîïîçèö³é ìîæëèâîãî ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ – òîðã³âåëüíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ öåíòð³â, áóä³âíèöòâî íîâèõ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ ç ðîç-
øèðåííÿì óñòàíîâ îñâ³òè òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â, ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà ì³ñöü ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â ìåøêàíö³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâ-
íèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:
– ðåàë³çàö³ÿ ð³øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî ðåñòðóêòóðèçàö³¿ òåðèòîð³é îê-

ðåìèõ âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ ç âèçíà÷åííÿì ïåðñïåêòèâíîãî ¿õ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà ïàðàìåòð³â çàáóäîâè;

– ôîðìóâàííÿ êâàðòàëó ñó÷àñíîãî æèòëà ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ÿêèé ïîâèíåí â³äïî-
â³äàòè ñó÷àñíèì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âèñîêó êîìåðö³éíó
ïðèâàáëèâ³ñòü, çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³ä-
ïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, íîðìàòèâíèì ð³âíåì
îçåëåíåííÿ òà ³í. Ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îê-
ðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì.

– ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåç-
ïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ, ñïðèÿííÿ òà âèð³øåííÿ
³íøèõ çàâäàíü.

ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Êâàðòàë íîâî¿ æèòëîâî¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè ñåêö³éíèìè áóäèíêàìè ôîðìóºòüñÿ íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ÇÀÒ «Êè¿âì³ñüêîôîðìëåííÿ» ïëîùåþ 3,281 ãà ç àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèìè
ïðèì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà çàêëàäîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ.

Ó äâîðîâèõ ïðîñòîðàõ ïëàíóºòüñÿ ðîçòàøóâàííÿ çîí â³äïî÷èíêó äîðîñëèõ òà ä³òåé, ñïîðòèâ-
í³ òà ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè, îçåëåíåííÿ.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå ðîçì³ùåííÿ
íîâîãî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó (ïðîäîâîëü÷î¿ òà íåïðîäîâîëü÷î¿ òîðã³âë³), ìàãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â âçäîâæ âóëèö³ Àêàäåì³êà Êàðïèíñüêîãî, àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî öåíòðó íà âóëèö³ 

Ìîëîäîãâàðä³éñüê³é òà ìåäè÷íîãî öåíòðó íà âóëèö³ Ñì³ëÿíñüê³é.
Ïåðñïåêòèâíå áóä³âíèöòâî ïëàíóºòüñÿ íà åòàï äî 3-7 ðîê³â.
Çàãàëüíèé îáñÿã ïðîåêòíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà íà åòàï â³ä 3 äî 7 ðîê³â ñòàíîâèòèìå

117,645 òèñ. ì2 çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð, ê³ëüêîñò³ êâàðòèð – 1909, äå ïðîæèâàòèìå 3913 îñ³á.
Ï³øîõ³äí³ çâ'ÿçêè ïî òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïðîõîäÿòü äî îñíîâíèõ îá'ºêò³â òÿæ³ííÿ – çó-

ïèíîê ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó òà ï³äçåìíèõ (íàçåìíèõ) ïåðåõîä³â, òîðã³âåëüíèõ öåíòð³â, äè-
òÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ.

Ðåêðåàö³éíà çîíà îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê
ñêâåð³â òà áóëüâàð³â â ìåæàõ ÄÏÒ – 0,65 ãà. Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ ðàéîíó ïðîåêòóâàííÿ çàïðîïî-
íîâàí³ ÿê ºäèíà ñèñòåìà, ùî âêëþ÷àº âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ (äâîðîâ³) ïðîñòîðè, ñêâåðè â ïðèëåã-
ëèõ ì³êðîðàéîíàõ, îá'ºäíàí³ îçåëåíåíèìè âóëèöÿìè òà ï³øîõ³äíèìè åñïëàíàäàìè, ùî òÿãíóòüñÿ
â íàïðÿìêó ðåêðåàö³éíî¿ çîíè òà ãðîìàäñüêèõ öåíòð³â.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãî-
âóâàííÿ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 64 ï³ä íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíèé êîìïëåêñ ç äîáóäîâîþ êîðïóñó íà 690 ì³ñöü ó øê³ëüí³é óñòàíîâ³ òà 225 ì³ñöü ó äîøê³ëü-
í³é óñòàíîâ³, à òàêîæ ðåêîíñòðóêö³ÿ ÄÍÇ ¹ 651 «Ñëîâ'ÿíî÷êà», ç äîáóäîâîþ 3-ãî ïîâåðõó ç çà-
ãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ì³ñöü – 336.

Çã³äíî ä³þ÷èõ ì³ñòîáóä³âíèõ äîêóìåíò³â òà çàãàëüíîì³ñüêèõ ïðîãðàì ùîäî ðîçâèòêó âó-
ëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà, íîâèì Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì ì. Êèºâà äî 2025 ð. íà åòàï³ 15-
20 ðîê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî ïîäîâæåííÿ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ ç ðåêîíñòðóêö³ºþ 
âóë. Ìåäîâî¿, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ òà âóë. Çàïîð³çüêî¿ ç òðàíñïîðòíîþ ðîçâ'ÿçêîþ â ð³ç-
íèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ç çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿìè òà ðåêîíñòðóêö³ºþ âóë. Ñóçäàëüñüêî¿, áóëüâ.
²âàíà Ëåïñå ³ âèõîäîì äî ïðîñï. Ïåðåìîãè â ðàéîí³ ïåðåòèíó ïðîñï. Ïåðåìîãè ç âóë. Ùåðáà-
ê³âñüêîãî.

Â ïåðñïåêòèâ³ ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ìàã³ñòðàëüíî¿ âóëèö³ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ âçäîâæ
çàë³çíèö³ â³ä Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó äî ×îêîë³âñüêîãî áóëüâàðó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òðàíñïîð-
òíî¿ ðîçâ'ÿçêè íà ïåðåòèí³ ç ×îêîë³âñüêèì áóëüâàðîì â ðàéîí³ ñòàíö³¿ «Êàðàâàºâ³ Äà÷³» çàë³çíèö³..

Ïîäàëüøå ôîðìóâàííÿ ìåðåæ³ ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó ðàéîíó ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äíî
äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà, ÿêèì íàì³÷åíî áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó òà ðîçâèòîê ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè (ñòàíö³ÿ «Ñóçäàëüñüêà»).

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ìåõàí³çîâàíèõ (250 ì/ì) òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â (728
ì/ì).

Çàìîâíèê – Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿.

Ðîçðîáíèê – ÒÎÂ «Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ».
Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Äîíåöüêî¿, Ïîâ³òðîôëîò-

ñüêîãî ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîñï. Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 41.

Îçíàéîìëåííÿ ç òîìàìè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë.Äîíåöüêî¿, Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïî-
âåðõ, êàá. 307 ùîâ³âòîðêà ç 13.00 äî 17.00 òà ùîï'ÿòíèö³ ç 10.00 äî 13.00.

Ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿: – 30 äí³â ç ìîìåí-
òó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 21. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³» ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà,
³ì'ÿ òà ïîáàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðà-
õóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.

Ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàí³ â ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ òà
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà íàäàâàòèñÿ ó
ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìàþòü ïðàâî íàäàâàòè:
ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³ä-

ïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
þðèäè÷í³ îñîáè, îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿, äëÿ ÿêî¿ ðîçðîá-

ëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
âëàñíèêè òà êîðèñòóâà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ ðîçðîá-

ëÿºòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, òà íà ñóì³æí³é ç íåþ;
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ íà â³äïî-

â³äíó òåðèòîð³þ;
íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

ðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë.Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê – 30 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåí-
íÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïîñàäîâà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ×îðíèé Àíòîí Ìèõàéëîâè÷.

Ïîêàçíèêè Îäèíèöÿ âèì³ðó
²ñíóþ÷èé

ñòàí
Åòàï íà
7 ðîê³â

Åòàï íà 15-20
ðîê³â

1. Òåðèòîð³ÿ ÄÏÒ ãà 67,86 67,86 67,86

ó òîìó ÷èñë³ æèòëîâà çàáóäîâà « 33,16 37,44 37,44

2. Íàñåëåííÿ îñ³á 16805 20719 20719

3. Æèòëîâèé ôîíä 

3.1 Æèòëîâèé ôîíä (ïëîùà êâàðòèð), âñüîãî  òèñ. ì2 êâàðòèð 292,832 410,891 410,891

3.2 Ñåðåäíÿ æèòëîâà çàáåçïå÷åí³ñòü ó òîìó ÷èñë³: ì2/îñîáó 17 20 20

3.3 Æèòëîâå áóä³âíèöòâî, âñüîãî: 
òèñ. ì2 çàãàëüíî¿
ïëîù³ 

- 168,474 168,474

4. Óñòàíîâè òà ï³äïðèºìñòâà îáñëóãîâóâàííÿ 

4.1 Äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ì³ñöü 370 701 701

4.2 Çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ó÷í³â 1700 2390 2390

4.3 Ñòàö³îíàðè (ë³êàðí³) óñ³õ òèï³â ë³æîê - 311 311

4.4
Ïîë³êë³í³êè, àìáóëàòîð³¿, äèñïàíñåðè áåç
ñòàö³îíàðó. Êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ

â³äâ. çà çì³íó. 502 502 502

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

* ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå, í³æ äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó àáî äî ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ îêðåìîãî ð³øåííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ áóä³âë³.

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

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

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

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76,202-61-96.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Äîíåöüêî¿, Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó,
âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äî óâàãè ðîáîòîäàâö³â ì. Êèºâà!
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 10 «Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà âåäåííÿ îáë³êó íåùàñíèõ

âèïàäê³â, ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ³ àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³» çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ

ÊÌÓ â³ä 30.11.2011ð. ¹ 1232 ( äàë³ – Ïîðÿäîê) ðîáîòîäàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé:
• ïðîòÿãîì îäí³º¿ ãîäèíè ïåðåäàòè ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â çâ'ÿçêó òà ïðîòÿãîì äîáè íà

ïàïåðîâîìó íîñ³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåùàñíèé âèïàäîê:

- ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê (çà

ì³ñöåì þðèäè÷íî¿ ðåºñòðàö³¿) – òåë./ôàêñ 585-20-11;

- êåð³âíèêó ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ï³äïðèºìñòâà;

- çàêëàäó CEC, îðãàíó ïîæåæíîãî íàãëÿäó ( ó ðàç³ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó âíàñë³äîê

ïîæåæ³);

• ïðîòÿãîì äîáè óòâîðèòè êîì³ñ³þ ó ñêëàä³ íå ìåíøå ÿê òðè îñîáè òà îðãàí³çóâàòè

ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ (ñêëàä êîì³ñ³¿: êåð³âíèê ñëóæáè ÎÏ ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâíèêè

Ôîíäó, ïðîôñï³ëêè, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà; äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ íå ìîæå âõîäèòè áåçïîñåðåäí³é

êåð³âíèê ðîá³ò.)

• êîì³ñ³ÿ (ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï.14 Ïîðÿäêó) çîáîâ'ÿçàíà ïðîòÿãîì 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç

ìîìåíòó ¿¿ óòâîðåííÿ:

- îáñòåæèòè ì³ñöå íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, îäåðæàòè ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ïîòåðï³ëîãî,

îïèòàòè îñ³á – ñâ³äê³â íåùàñíîãî âèïàäêó;

- âèçíà÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü óìîâ ïðàö³ òà ¿¿ áåçïåêè âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó

ïðàö³;

- ç'ÿñóâàòè îáñòàâèíè òà ïðè÷èíè íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;

- âèâ÷èòè ïåðâèííó ìåäè÷íó äîêóìåíòàö³þ;

- âèçíà÷èòè, ïîâ'ÿçàíèé ÷è íå ïîâ'ÿçàíèé íåùàñíèé âèïàäîê ç âèðîáíèöòâîì;

- óñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³, à

òàêîæ ðîçðîáèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì;

- ñêëàñòè ó 5-òè ïðèì³ðíèêàõ àêò çà ô.Í-5 òà àêò çà ô.Í-1, ÿêùî íåùàñíèé âèïàäîê ïîâ'ÿçàíèé

ç âèðîáíèöòâîì.

Àêòè çà ô.ô.Í-5 òà Í-1 ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ òà ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ íåçãîäè ³ç çì³ñòîì

àêòà ÷ëåí êîì³ñ³¿ ï³äïèñóº éîãî ç â³äì³òêîþ ïðî íàÿâí³ñòü îêðåìî¿ äóìêè, ÿêà º íåâ³ä'ºìíîþ

÷àñòèíîþ àêòó.

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü-Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ:
âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) ïðîñï. Ë³ñîâèé, 23-à, çàãàëüíà ïëîùà – 19,11 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ïëàòà – 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå í³æ òåðì³í äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè – 720,67 ãðí.

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

Ïðî âèêëèê â ñóä Áîðèìñüêîãî Â³êòîðà ²âàíîâè÷à, ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 761/45053/16-ö çà

ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìàí³âåî» äî Áîðèìñüêîãî Â³êòîðà ²âàíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 19.07.2017 ðîêó î 10.00 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì Êèºâà,
êàá. 403. (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-à). Ñóä âèêëèêàº Áîðèìñüêîãî Â³êòîðà ²âàíîâè÷à, â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ’ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè
Ñóääÿ À.À. Îñàóëîâ

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå   ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Áóðìèñòåíêà, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 40,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè

ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 761 100 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 5 261,74 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà» (ïðîñï.Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23,281-66-24.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå
çà àäðåñîþ: âóë. Âèáîðçüêà, 81/83, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,90 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ:
ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿ ìîëî÷íî¿ êóõí³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1 771,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 13 287,50 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà
ñòàíîì íà 31.03.2017 ñòàíîâèòü 1 063 000,00 ãðí.Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.:
207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóä³âë³ ã³ìíàç³¿ ¹ 107 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ââåäåíñüêà, 35, ïëîùà 65,60 êâ.ì., âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1525000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 15%,
çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 19062,50 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ³íîçåìíèõ ìîâ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35, òåë. 425-03-60.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

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

Îðåíä-

íà ñòàâêà

ó%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè

çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíä-

íà ïëàòà

çà 1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð

ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü

îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí

áåç ÏÄÂ

1
ÊÏ «Áåññàðàáñüêèé

ðèíîê» (01004,

Áåññàðàáñüêà ïë.,

2,234-92-07)

3 ïîâåðõ

Áåññàðàáñüêà ïë., 2

125,50 5
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ

íàñåëåííÿ (âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì)

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³* 186,09 23354,58 5605100,0

2 äàõ 5 60
ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó,

îïåðàòîð³â òà ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç äîñòóïó äî ²íòåðíåò
Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³* 1827 9135 182700,0

3 2 ïîâåðõ 63,9 5
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

(ïåðóêàðíÿ)

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³* 185,73 11868,33 2848400,00

4
ÊÏ

«Êè¿âæèòëîñïåöåêñï-

ëóàòàö³ÿ» (âóë.

Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1 ïîâåðõ,

ï³äâàë

ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 2Â

ë³ò. À
118,70

15
Ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.04.2017

2 ðîêè 364 äí³
111,92 13285,00

1062800,0
10,5** 78,34 9299,55

5 1-2ïîâåðõ âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 47 ë³ò. À 118,70 8 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
Ñòàíîì íà 31.05.2017

2 ðîêè 364 äí³ 130,11 15443,66 2316549,0

6 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»

(04070, Íàáåðåæíå

Øîñå, 2 254-65-27)

1 ïîâåðõ âóë. Ê³îòî, á/í 104,00 8
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³ 160,13 16 653,33 2 498 000,0

7 1 ïîâåðõ ïðîñï. À. Ãëóøêîâà, 9-À 50,1 20
Ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò

àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³ 286,64 14 360,58 846 400,0

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà – 2 ðîêè 364 äí³.
Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàò-

êîâî ïîâèíåí ïîäàòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç

Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåí-
í³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíèõ
ïðîïîçèö³é ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; 
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá'ºê-

òà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà-

÷à àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, à ñàìå, ïóáë³êà-
ö³ÿ îãîëîøåííÿ  â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè;

- âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ
äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;
- äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì  êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿

îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó; 
- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî – åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæ-

íèõ íîðì; 
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà óòðèìàííÿ ìàé-

íà, à ñàìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé
îá'ºêò îðåíäè, åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à;         

- â³äøêîäóâàííÿ   ï³äïðèºìñòâó-áàëàíñîóòðèìóâà÷ó âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ  ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîí-
òó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêî-
âèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñ-
ëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåí-
äè. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî 

ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2,3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñ-

ò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì)
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2,11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â (çà
íàÿâíîñò³);

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ  â äåíü ïðîâåäåííÿ  êîí-
êóðñó).

5.Çàïå÷àòàíèé êîíâåðò ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëà-
òè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå áóòè
ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó.

6. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-
çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 14.07.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-
ãî Âîëîäèìèðà, 29, êàá. 308, 3 ïîâåðõ, î 09.30.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ «Êîíêóðñíà ïðîïîçè-
ö³ÿ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿
îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ïî áàòüêîâ³-ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåí-
äè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç
íàïèñîì «Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿»

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ –10.07.2017 (êàá.220)
äî 18.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ, ê.239, 237, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 546-20-51, 546-20-71.

×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: ïí.– ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; ï'ÿò-
íèöÿ – ç 9.00 äî 16.45, ïåðåðâà íà îá³ä 13.00 – 13.45.

Îãîëîøåííÿ
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ²íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ –
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 305,7 êâ. ì íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 23, ë³ò. «À»,

îïóáë³êîâàí³é â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» 20 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 64 (4977)

Ïóíêòè 6, 7 ³íôîðìàö³¿ ñë³ä ÷èòàòè òàê:
6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê

¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ 32710756, îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 197 988,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä
áàíêó 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè».

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà – 2 ðîêè 364 äí³.
Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêî-

âî ïîâèíåí ïîäàòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç

Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåí-
í³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíèõ
ïðîïîçèö³é ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; 
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà

íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà-

÷à àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, à ñàìå, ïóáë³êàö³ÿ
îãîëîøåííÿ  â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè;

- âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ
äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;
-äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ;
-â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó; 
- óòðèìàííÿ îá'ºêòó â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî – åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ

íîðì; 
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà óòðèìàííÿ ìàé-

íà, à ñàìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé
îá'ºêò îðåíäè, åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à;  

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó-áàëàíñîóòðèìóâà÷ó âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñ-
ëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõ-
í³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìå-
ðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà
ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåí-
äè. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;

-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-
ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî 
ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2,3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³,

ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì)
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2,11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-

ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â (çà íà-
ÿâíîñò³);

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà - ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-

äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. Çàïå÷àòàíèé êîíâåðò ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿

ïëàòè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå áóòè
ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó.

6.²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çè-
òè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 14.07.2017 çà àäðåñîþ; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî
Âîëîäèìèðà, 29, êàá. 308, 3 ïîâåðõ, î 09.30.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ «Êîíêóðñíà ïðîïîçè-
ö³ÿ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿
îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ïî áàòüêîâ³-ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåí-
äè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íà-
ïèñîì «Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿».

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ –10.07.2017 (êàá.220)
äî 18.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02225,ì.Êè¿â, ïðîñï.Ìà-
ÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà,29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, ê.239,237, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 546-20-51, 546-20-71.

×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: ïí.- ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; ï'ÿòíè-
öÿ – ç 9.00 äî 16.45, ïåðåðâà íà îá³ä 13.00 – 13.45.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ- ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç

ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷- Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», òåë.: 546-39-17

1.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

16,20 êâ.ì çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 17-Ã (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 1 382 ãðí. 92 êîï. 2 765ãðí.84 êîï.

02217, ì.Êè¿â,

âóë.Çàêðåâñüêîãî,15 

Êîä ªÄÐÏÎÓ 39605452 

ÀÁ «Óêðãàçáàíê» 

ÌÔÎ 320478

ð/ð26008212005712 

²ÏÍ 396054526522

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ- ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç

ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷- Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», òåë.: 546-39-17

1.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

8,0êâ.ì çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî,29 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ

êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè

äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ

ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ

äîêóìåíò³â

1 237 ãðí 84 êîï. 2 475 ãðí 68 êîï.

02217, ì.Êè¿â,

âóë.Çàêðåâñüêîãî,15 

Êîä ªÄÐÏÎÓ 39605452 

ÀÁ «Óêðãàçáàíê» 

ÌÔÎ 320478 

ð/ð 26008212005712 

²ÏÍ 396054526522
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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 54886

23 ÷åðâíÿ 2017 ð.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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