
– НИНІШНІЙ рівень організації 
ярмарків нас не влаштовує. Адже 
сьогодні відсутні рівні правила 
гри для всіх. Деякі оператори під-
писують договори з усіма підпри-
ємцями, які бажають брати участь 
у ярмарках, а деякі роблять це 
на свій розсуд. Умови щодо цін 
також не рів-
ні, а штрафні 
санкції дуже 
розмиті або ж 
взагалі відсут-
ні, – зазначив 
учора під час 
брифінгу пер-
ший заступ-
ник голови 
КМДА Геннадій Пліс. 

Щоб створити рівні умови для 

всіх, хто бажає організовувати яр-
марки, у КМДА запроваджують дві 
новації. По-перше, право органі-
зовувати ярмарки отримають два 
ринки – комунальні підприємства 
– «Володимирський» і «Житній». 

– Ці ринки зможуть прово-
дити ярмарки на визначеній 
території за умови дотримання 
всіх санітарних норм і вимог, – 
підкреслив перший заступник 
голови КМДА. 

По-друге, організовувати тор-
говельні заходи по-новому мож-
на через продаж такого права на 
аукціоні ProZorro. На електронні 
торги виставлять ярмарки Шев-
ченківського району за адресами: 
перетин вулиць О. Гончара, 65-а 
та Б. Хмельницького, 94, перетин 

вулиць Щусєва й Тираспільської, 
вул. Ружинська. 

– Продаж розпочнеться одразу 
після отримання від Департаменту 
промисловості та розвитку підпри-
ємництва затвердженого адресно-
го переліку проведення сезонних 
ярмарків на ІІ півріччя 2017 року. 
Термін між початком процедури 
проведення електронних тор-
гів до самого моменту торгів – 7 
календарних днів. Договір може 
бути укладений уже наступного 
після торгів дня. Тобто підпри-
ємець – оператор ярмарку може 
розпочинати роботу відповідно 
до графіка їх проведення. Договір 
буде укладатись до 31 грудня 2017 
року, – повідомив Геннадій Пліс. 

Він зауважив, що вимоги будуть 
однаковими для всіх. Відрізняти-
меться лише вартість права на 
проведення ярмарків. Контракт 
визначатиме граничну вартість, 
яку оператор може стягувати з 
промисловця за кожну групу то-
варів. Окрім того, чітко окреслені 
та підсилені штрафні санкції, 
а перевірка дотримання норм 
здійснюватиметься регулярно. 

Окрім цього столична влада 
разом із ГУ Держпродспожив-
служби у місті Києві ініціювали 
введення тимчасової заборони на 
реалізацію на ярмарках продуктів 
харчування, що швидко псуються. 

– Враховуючи підвищення тем-
ператури повітря, буде прийнято 

рішення щодо призупинення реа-
лізації швидкопсувних продуктів 
на столичних ярмарках, – розповів 
Геннадій Пліс. 

Таку  ідею 
підтримав на-
чальник  ГУ 
Держпрод -
споживслуж-
би в м. Києві 
Олег Рубан. 
Він додав, що 
до продуктів із 
нетривалим строком придатності 
відносяться ті, що повинні збері-
гатись при температурі не більше 
6-8 градусів. 

– Це м’ясо, молоко, риба, сир, 
кулінарні вироби. Всі інші продукти, 
овочі, фрукти можуть зберігатись 
при температурі від 10 до 20 градусів. 
Тому зараз, враховуючи спекотний 
період, є пропозиція призупинити 
продаж швидкопсувних продуктів 
харчування, – зауважив очільник ГУ 
Держпродспоживслужби в м. Києві. 

Він переконаний, що холодиль-
ники, які деякі підприємці нама-
гаються встановити на ярмарках, 
не можуть повноцінно справитись 
зі своєю функцією. 

– Ці холодильники можуть пра-
цювати годину-дві, але навряд 
чи впораються з повноцінним 
охолодженням упродовж дня. Така 
техніка коштує дуже дорого, а 
тому її ніхто не використовує, – 
підкреслив Олег Рубан 

Отримати дозвіл на проведення 
ярмарків можна на аукціоні 

 � У столиці запроваджують інноваційні підходи до організації 
торговельних заходів, щоб створити рівні умови їх проведення

У Київській міській державній адміністрації 
запроваджують інноваційні підходи до 
організації традиційних сільськогосподарських 
і сезонних ярмарків. За їх проведення до 
столичного бюджету надходить лише 12%, 
і ця сума суттєво занижена. Відтепер право 
організовувати ярмарки матимуть два ринки – 
КП «Володимирський» і КП «Житній». Окрім 
цього, отримати дозвіл на проведення згаданого 
торговельного заходу можна буде через продаж 
такого права на аукціоні ProZorro. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У Києві відкриють ще 
одну школу та дитсадок 

У столиці продовжують відкривати ко-
мунальні навчальні заклади. Учора на 
засіданні Постійної комісії Київради з 
питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку депутати підтримали створення 
дошкільного та загальноосвітнього на-
вчальних закладів. 

Так, школа І ступеня № 333 розта-
шовуватиметься в новобудові на вул. 
Єлизавети Чавдар, 16 у Дарницькому 
районі. Новий навчальний заклад роз-
рахований на 360 місць. 

– Фінансування будівництва здійснює 
приватний забудовник. Він передасть школу 
у власність міста в рахунок сплати пайової 
участі у розвиток соціальної інфраструк-
тури столиці. Введення в експлуатацію 
заплановане за кілька місяців, і школа 
зможе приймати перших учнів уже у ве-
ресні, – зазначив голова бюджетної комісії 
Київради Андрій Странніков. 

З’явиться цьогоріч у місті й ще один 
комунальний дитсадок. Дошкільний на-
вчальний заклад розміщуватиметься в 
новобудові на просп. Науки, 65 у Голо-
сіївському районі. 

– Проспект Науки є мікрорайоном інтен-
сивної забудови. Там наразі в електронній 
черзі перебуває понад 600 дітей віком до 
6 років. Відкриття нового комунального 
дитсадка частково вирішить цю проблему, 
адже новий ДНЗ зможе прийняти 6 груп, 
а це приблизно 110 дітей, – повідомив 
пан Странніков..

Музею Революції Гідності 
виділять ділянку площею 
1,22 га

Столиця планує виділити Національному 
меморіальному комплексу Героїв Не-
бесної Сотні – Музею Революції Гідності 
землю площею 1,22 га. Таке рішення уже 
підтримала Постійна комісія Київради 
з питань містобудування, архітектури 
та землекористування. Дана територія 
знаходиться на алеї Героїв Небесної 
Сотні (Інститутська), 3, що у Печерському 
районі. 

– Постійна комісія одноголосно під-
тримала надати Музею Революції Гідності 
у постійне користування землю для будів-
ництва, експлуатації, та обслуговування 
меморіально-музейного комплексу на алеї 
Героїв Небесної Сотні. Нині ця ділянка 
знаходиться у комунальній власності 
Києва. Це наш обов’язок – пам’ятати та 
схиляти голови перед захисниками на-
шої країни, – зазначив голова земкомісії 
Олександр Міщенко. 

Також депутати підтримали проект рі-
шення, яким надають Національному музею 
«Меморіал жертв Голодомору», що на Лавр-
ській, 3 у Печерському районі дві ділянки у 
постійне користування. Площа зазначених 
територій становить 4,4 га та 0,7 га. 

Реалізація даних рішень не потребує 
витрат з міського бюджету. Відповідно до 
Податкового Кодексу України розмір зе-
мельного податку складатиме 0 грн 00 коп. 

Обидва документи мають затвердити 
депутати на одному із засідань Київради. 

Відтепер організовувати і проводити в різних столичних районах ярмарки можна буде через продаж такого права на аукціоні ProZorro
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Про передачу громадянці 
Кравчук Ользі Іванівні, члену громадської 
організації садівницького товариства 
«Фронтовик» Солом’янського району 

м.Києва земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. Медовій, 226 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 450/2672 від 20 червня 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êðàâ-
÷óê Îëüç³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 226 
ó Ñîëîì›ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22765).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êðàâ÷óê Îëüç³ ²âà-
í³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì.Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:72:261:0226) äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.Ìåäîâ³é, 226 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êðàâ÷óê Îëüç³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà 
«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì 

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âè-
ð³øóâàòè 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 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 01.04.2016 ¹ 4491/0/12/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
12.07.2016 ¹ 616/41-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 74 (1752), середа, 19 липня 2017 р.

Про передачу громадянці 
Василенко Галині Борисівні, члену громадської 

організації садівницького товариства 
«Фронтовик» Солом’янського району 

м. Києва земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул.Медовій, 213 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 451/2673 від 20 червня 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âàñè-
ëåíêî Ãàëèí³ Áîðèñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 213 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22766).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî Ãàëèí³ Áî-
ðèñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì.Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0500 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:72:261:0213) äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.Ìåäîâ³é, 213 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî Ãàëèí³ Áîðèñ³âí³, 
÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî 
òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ 

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âè-
ð³øóâàòè 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 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 01.04.2016 ¹ 4492/0/12/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
12.07.2016 ¹ 614/41-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу громадянці 
Смірновій Аллі Михайлівні 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Залежній, 5-г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 452/2674 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен-
ня 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñì³ð-
íîâ³é Àëë³ Ìèõàéë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Çàëåæí³é, 
5-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, ñïðàâà ¹ À-23299).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñì³ðíîâ³é Àëë³ Ìè-
õàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ïëîùåþ           0,0239 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:130:0010) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Çàëåæí³é, 5-ã ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñì³ðíîâ³é Àëë³ Ìèõàéë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã 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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 04.08.2016 ¹ 7915/0/12-4/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
30.01.2017 ¹ 55/82-17.

3.4. 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³í-
æåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä 
ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, 
ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó.

3.7. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñòàíí³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ Äåðæàâ-
íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження звіту тимчасової 
контрольної комісії Київської міської ради 

щодо перевірки сплати пайової участі (внесків) 
замовників у створенні і розвитку соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури 

м. Києва на підставі договорів, 
укладених після 2006 року

Рішення Київської міської ради № 634/2796 від 22 червня 2017 року
За результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 48 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 рішення Київської міської ради від 15.09.2016 №3/1007 «Про ство-
рення тимчасової контрольної комісії щодо перевірки сплати пайової участі (внесків) замовників у створенні і роз-
витку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва на підставі договорів, укладених після 2006 
року», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 
1. Âçÿòè äî â³äîìà  âèñíîâêè òèì÷àñîâî¿ 

êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî 
ïåðåâ³ðêè ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çà-
ìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ 
òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè      
ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 
2006 ðîêó, çã³äíî ç äîäàòêîì.  

2. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè 
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó 
ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà íà ï³ä-

ñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó, íà 
÷îòèðè ì³ñÿö³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 р. № 634/2796

 ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради  щодо 

перевірки сплати пайової участі (внесків) замовників у створенні 
і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва 

на підставі договорів, укладених після 2006 року
ì. Êè¿â                                       22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó 
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ¹3/1007 «Ïðî ñòâîðåííÿ 
òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ïåðåâ³ðêè 
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó 

ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ 
äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó»  (íàäàë³ – 
Êîì³ñ³ÿ), âèçíà÷èâøè îñíîâíèìè ¿¿ çàâäàííÿìè:



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
19 липня 2017 р.

№76 (4989)

1. Ïåðåâ³ðêó óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàáóäîâíèê³â (³íâåñòîð³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà çàáóäîâíèêàìè ïî÷èíàþ÷è 
ç 2006 ðîêó.

2. Ïåðåâ³ðêó ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàáóäîâíèê³â (³íâåñòîð³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè  ì. Êèºâà ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 
ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç 2006 ðîêó.

3.  Ïåðåâ³ðêó ôàêò³â óõèëåííÿ çàáóäîâíèê³â â³ä óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ùîäî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàáóäîâíèê³â (³íâåñòîð³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà ç 2006 ðîêó.

Êîì³ñ³ÿ ñòâîðåíà ó ñêëàä³ 17 äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà îáðàëà äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îìåëü÷åíêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à. Ä³þ÷è 
â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Êîì³ñ³ÿ ñâî¿ì ð³øåííÿì îáðàëà ñåêðåòàðåì  Êîì³ñ³¿  äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âåðåìåºíêî Îëüãó Ëåîí³ä³âíó, ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè 
Êîì³ñ³¿ — äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Êóçèêà Ïåòðà Ìèêîëàéîâè÷à òà çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êîì³ñ³¿ – äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îïàä÷îãî ²ãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à. 

Ï³äñòàâàìè äëÿ ñòâîðåííÿ Êîì³ñ³¿ º ÷àñòêîâî â³äñóòí³ñòü ä³ºâîãî ìåõàí³çìó êîíòðîëþ ç áîêó ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè — Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè âíå-
ñåííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ïðè ââåäåíí³ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ ³íñïåêö³ÿìè Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Öå, â ñâîþ ÷åðãó, ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ óõèëåííÿ çàáóäîâíèê³â â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ïðèçâîäèòü äî ³ñòîòíîãî çìåíøåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè 
ñòîëè÷íîãî áþäæåòó.   

Çàñòåðåæåííÿ ùîäî þðèäè÷íîãî ñòàòóñó Çâ³òó
Ïåðåä ïî÷àòêîì âèêëàäó âèñíîâê³â Êîì³ñ³¿ ùîäî ¿¿ îö³íêè ïðîáëåìè, ÿêà áóëà ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ, Êîì³ñ³ÿ çàçíà÷àº, ùî âñ³ òâåðäæåííÿ, ôàêòè,  âèêëàäåí³ â öüîìó Çâ³ò³, ´ðóíòóþòüñÿ íà äîêó-

ìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åííÿõ, ùî º â ìàòåð³àëàõ Êîì³ñ³¿ ³ äîñë³äæåí³ Êîì³ñ³ºþ. Ïðè öüîìó âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî Êîì³ñ³ÿ íå º ñë³ä÷èì îðãàíîì â ðîçóì³íí³ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, òîìó âñ³ 
¿¿ âèñíîâêè º íå á³ëüø í³æ ìîòèâîâàíèìè ïðèïóùåííÿìè, ùî íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê äîêàç ó àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ÷è êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ÷è ïðîâàäæåííÿõ. Ìåòà ðîáîòè 
Êîì³ñ³¿ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì òà Ðåãëàìåíòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè – íàäàòè ïðîïîçèö³¿ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ¿¿ îðãàí³â, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà 
ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ç ïèòàíü ïðåäìåòó ðîáîòè Êîì³ñ³¿.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÊÎÌ²Ñ²¯
Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Êîì³ñ³þ çàâäàíü ðîçðîáëåíî ñòðàòåã³÷íèé  ³ òàêòè÷íèé ïëàíè ðîáîòè ùîäî äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè (ðåçóëüòàòó). 
Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ (çáîðó) îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ íà Êîì³ñ³þ çàâäàíü áóëè íàïðàâëåí³ çâåðíåííÿ â³ä Êîì³ñ³¿ äëÿ îòðèìàííÿ íèçêè äîêóìåíò³â 

äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ àíàë³çó, à ñàìå:
1. Çâ³òó çà 2016 ð³ê Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ê³ëüêîñò³ íàäõîäæåíü â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 

ó÷àñò³ (âíåñê³â), ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ íå ñïëàòèëè àáî ïðîñòðî÷èëè ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â).
2. ²íôîðìàö³¿ ùîäî íàÿâíèõ ñóäîâèõ ñïîð³â ó ÷àñòèí³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çà 2016 ð³ê.
3. ²íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ïðîâåäåííÿ àóäèò³â, ïðåä-

ìåòîì äîñë³äæåííÿ ÿêèõ º ðîçðàõóíîê, ñïëàòà, çâ³ëüíåííÿ ÷è çìåíøåííÿ ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â), íàäàííÿ êîï³é ìàòåð³àë³â àóäèò³â ç 2006-ãî ïî 2016 ð³ê.
4. Ïåðåë³êó ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çâ³ëüíåííÿ òà/àáî çìåíøåííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ïåð³îä ç 2006-ãî ïî 2016 ð³ê .
5. ²íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî çâ³ëüíåííÿ, çìåíøåííÿ ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó 2015-2016 ðîêàõ.
6. Ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ç ÿêèõ çàïëàíîâàíî â 2017 ðîö³ îòðèìàòè êîøòè çà ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñò³.
Çà ÷àñ ñâîº¿ ðîáîòè Êîì³ñ³ºþ áóëî îòðèìàíî òà îïðàöüîâàíî ³íôîðìàö³þ ùîäî ïåðåâ³ðêè ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 

³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó.

1. Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
Ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿:
Ó â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ Êîì³ñ³¿ â³ä 09.02.2017 ¹ 08/350/074-35 Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìèâ òàêå.
Ó 2016 ðîö³ â Äåïàðòàìåíò³ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é óêëàäåíî 354 äîãîâîðè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íà ñóìó 537 259,59 òèñ. ãðí. Íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîð³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà çàìîâíèêàìè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³ ïåðåðàõîâàíî ïàéîâèõ âíåñê³â íà ñóìó 563 758,48 òèñ. ãðí.     
 

2. ²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
Ñòîñîâíî  íàÿâíèõ ñóäîâèõ ñïîð³â ó ÷àñòèí³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çà 2016 ð³ê
Ùîäî çâåðíåííÿ Êîì³ñ³¿ â³ä 09.02.2017 ¹ 08/350/074-35 Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìèâ òàêå.

Ñïèñîê ñïðàâ ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî äîãîâîðàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çà 2016 ð³ê

№ 
п/п Номер справи Позивач Відповідач Предмет позову Рух справи (результати розгляду справи всіма судовими інстанціями) Результат виконання судового 

рішення

1 910/150 
88/16

Прокуратура м. Києва в інтересах Де-
партаменту економіки та інвестицій ТОВ «Буйфіш Холдінгс»

Про стягнення заборгованості за до-
говором пайової участі від 26.12.2014 
№191 у сумі 5064020,00 грн

Господарський суд м. Києва — ухвала про припинення провадження 
від 21.12.2016

2 910/142 
64/16

Прокуратура м. Києва в інтересах Де-
партаменту економіки та інвестицій ТОВ «Резиденція Ботанічний сад»

Про стягнення заборгованості за до-
говором пайової участі від 22.04.2016 
№101 у сумі 3831430,00 грн

Господарський суд  м. Києва — позов задоволено частково на суму 
3758434,5 грн. Рішення від 10.10.2017 — апеляційну скаргу залишено 
без задоволення, рішення без змін

Сплачено 3831430 грн

3 910/155 
43/16

Прокуратура м. Києва в інтересах Де-
партаменту економіки та інвестицій ТОВ «Сервіс технобуд»

Про стягнення заборгованості за до-
говором пайової участі від 17.06.2010 
№202 у сумі 22415210,00 грн

Господарський суд м. Києва — 06.10.2016 позов задоволено повністю. 
Рішення від 06.10.2016 Сплачено 22415210,00 грн

4 910/150 
92/16

Заступник прокурора міста Києва 
Департамент економіки та інвестицій ТОВ «Будекосервіс» Про стягнення 6227710,00 грн за до-

говором №86 17.04.2016
Господарський суд м. Києва — ухвала від 03.10.2016 Провадження 
зупинено

5 910/150 
90/16

Заступник прокурора міста Києва в 
інтересах Департаменту економіки та 
інвестицій

ТОВ «Лілея» Про стягнення 3336790,00 грн згідно з  
договором від 26.05.2016 №136

Господарський суд міста Києва — провадження припинено. На під-
ставі п. 1-1 ст.80 (у зв›язку зі сплатою боргу).  Київський апеляційний 
господарський суд — апеляційну скаргу ТОВ «Лілея» повернуто

Всього надійшло 3878364,00 грн

6 910/195 
54/16

Заступник прокурора міста Києва в 
інтересах Департаменту економіки та 
інвестицій

ТОВ «Трастбуд» Про стягнення 23046630 грн згідно з  
договором від 28.04.2007 №349

Господарський суд      міста Києва. Рішення ГС м. Києва про задо-
волення позову та стягнення 23046630 грн. Ухвала ГС м. Києва від 
07.02.2017 про відстрочення сплати пайового внеску на 1 рік. Оскар-
жується в апеляційному порядку

Видано наказ. Наказ відправлено ДВС

7 910/202 
63/16

Заступник прокурора міста Києва в 
інтересах Департаменту економіки та 
інвестицій

ТОВ «Пагода» Про стягнення 8976390,00 грн згідно з  
договором від 07.08.2008 №432 Господарський суд міста Києва. Рішення ГС м. Києва від 25.01.2017 Сплачено 13194866,55 грн

8 910/211 
14/16

Київська місцева прокуратура №2 в 
інтересах держави в особі Департа-
менту економіки та інвестицій

ТОВ «Оптімабудсервіс» Про стягнення 37802560,00 грн згідно 
з договором від 14.08.2008 №469

Господарський суд міста Києва.  Рішення ГС м. Києва від 31.01.2017 — 
позов задоволено повністю про стягнення 37802560 грн

9 910/222 
09/16

Київська місцева прокуратура №9 в 
інтересах держави в особі Департа-
менту економіки та інвестицій

ТОВ «Діамант-центр» Про стягнення 5934253,35 грн Господарський суд міста Києва.  Ухвала ГС м. Києва про припинення 
провадження по справі у зв’язку з відсутністю предмета спору Сплачено 17528432,29 грн

3. Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ùîäî ïðîâåäåííÿ àóäèò³â, ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ÿêèõ º ðîçðàõóíîê, ñïëàòà, çâ³ëüíåííÿ ÷è 
çìåíøåííÿ ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â), íàäàííÿ êîï³é ìàòåð³àë³â àóäèò³â ç 2006 ïî 2016 ðîêè.

Â³äïîâ³äíî äî çâåðíåííÿ Êîì³ñ³¿ â³ä 04.11.2016 ¹ 08/350/074-9 Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî 
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìèâ ïðî òàêå:

Ó 2013 ðîö³ íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ð. Ì. Êðàìàðåíêà â³ä 30.05.2013 ¹17403 äî ëèñòà óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èí-
í³ñòþ ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 28.05.2013 ¹3/5-2926 óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà 
àóäèòó Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â ïðîâåëî àóäèò â³äïîâ³äíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà 
³íâåñòèö³é ùîäî äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü çìåíøåííÿ çàáóäîâíèêàì ïàéîâèõ âíåñê³â.

Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíîãî àóäèòó âñòàíîâëåíî òàêå:
- áåçï³äñòàâíå çìåíøåííÿ ïàéîâèõ âíåñê³â çàáóäîâíèêàì íà çàãàëüíó ñóìó 1,1 ìëí ãðí, ùî 

ïðèçâåëî äî íåäîîòðèìàííÿ áþäæåòîì ì. Êèºâà äîõîä³â íà â³äïîâ³äíó ñóìó, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, óíå-
ìîæëèâëþº ïîäàëüøå ¿õ ñïðÿìóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà, ïåðåäáà÷åíèõ ó Ïðîãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà;

- íåâ³äïîâ³äí³ñòü àáçàö³â 32, 33 ðîçä³ëó ² «Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàáóäîâ-
íèê³â ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.12.2010 ¹573/5385, ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» â³ä 17.02.2011 ¹ 3038-VI (äàë³ — Çàêîí).

Ó çâ’ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò, çàòâåðäæåíîãî ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.09.2014 ¹151/151, íà çâåðíåííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íåäî-
îòðèìàííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà êîøò³â íà ñóìó çàâèùåíî¿ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ ³íæåíåðíèõ 
ìåðåæ òà/àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàâèùåííÿ â îáë³êó âàðòîñò³ àêòèâ³â òà ç ìåòîþ 

äîòðèìàííÿ âèìîã ïóíêòó 5 ñòàòò³ 30 Çàêîíó Äåïàðòàìåíòîì ó 2005 ðîö³ ïðîâåäåíî 6 àóäèò³â 
â³äïîâ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ àêò³â çàêîíîäàâñòâà ïî çàðàõóâàííþ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà 
Êèºâà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, íà êîøòîðèñíó âàðò³ñòü ÿêèõ çàáóäîâíèêè â ïîäàëüøîìó ïðåòåíäóâàëè 
íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ àóäèò³â Äåïàðòàìåíò âñòàíîâèâ òàê³ ïðîáëåìí³ ìîìåíòè:
1. Áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà â³ä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-

ãàí³çö³é, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çä³éñíþºòüñÿ çà áàëàíñîâîþ 
âàðò³ñòþ, à íå çà ¿õ ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ, ùî º ïîðóøåííÿì ïóíêòó 10 Ï(Ñ)ÁÎ 7 «Îñíîâí³ çàñîáè», 
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 27.04.2000 ¹92, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, 
ùî ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü áåçîïëàòíî îòðèìàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â äîð³âíþº ñïðàâåäëèâ³é âàðòîñò³ 
íà äàòó ¿õ îòðèìàííÿ. Çàçíà÷åíå ïîðóøåííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåäîñòîâ³ðíîãî îáë³êó âàðòîñò³ 
àêòèâ³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2. Ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà â³ä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ çà áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ çàì³ñòü 
ïåðâ³ñíî¿, ÿêà â äàíîìó âèïàäêó ìàº áóòè êîøòîðèñíîþ âàðò³ñòþ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷àñòèíè 
ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó, äå ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà íà êîøòîðèñíó âàðò³ñòü ³íæåíåðíèõ ìåðåæ àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè òà ¿õ ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî º ïîðóøåííÿì âèìîã ïóíêòó 7 Ï(Ñ)ÁÎ 7 
«Îñíîâí³ çàñîáè», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 27.04.2000 ¹92, â 
ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ïðèäáàí³ (ñòâîðåí³) îñíîâí³ çàñîáè çàðàõîâóþòüñÿ íà áàëàíñ ï³äïðèºìñòâà, 
óñòàíîâè çà ïåðâ³ñíîþ âàðò³ñòþ.

3. Âñòàíîâëåí³ ÷èñëåíí³ âèïàäêè íåâ³äïîâ³äíîñò³ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ (âàðòîñò³ ðîá³ò çà êîøòî-
ðèñîì (àêòè ôîðìà ¹ ÊÁ-2â, ¹ ÊÁ-3) ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
âàðòîñò³ òà îáñÿãàì ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî ¿õ áóä³âíèöòâó, ùî ïðèçâåëî äî çàâèùåííÿ âàð-
òîñò³ ïåðåäàíèõ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ íà çàãàëüíó ñóìó 12,3 ìëí ãðèâåíü.

Âñüîãî âèãðàíî ñóäîâèõ ñïðàâ — 4 íà ñóìó 87 095 830 ãðí.
Âèêîíàíî ð³øåíü ñóäó — 2 íà ñóìó 26 246 640 ãðí.
Ïðèïèíåíî ó çâ’ÿçêó ç³ ñïëàòîþ áîðãó — 2 íà ñóìó 21 406 796, 29 ãðí.
Ñïëà÷åíî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè — 13 194 866,55 ãðí.
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Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íà â³äïîâ³äíó çàâè-
ùåíó áàëàíñîâó âàðò³ñòü ïåðåäàíèõ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ìîæå ïðèçâåñòè 
äî íåäîîòðèìàííÿ áþäæåòîì ì. Êèºâà 12,3 ìëí ãðèâåíü.

4. Âñòàíîâëåí³ âèïàäêè ïðåòåíäóâàííÿ çàáóäîâíèê³â íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íà 
ñóìó âèòðàò, ïîíåñåíèõ íèìè ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêùî áóä³âíèöòâî òàêèõ îá’ºêò³â íå 
â³äíîñèòüñÿ äî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà (çä³éñíþºòüñÿ ïîçà ìåæàìè ä³ëÿíîê, äå âèêîíóºòüñÿ áóä³â-
íèöòâî), çàçíà÷åíå ìîæå ïðèçâåñòè äî íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ñóìó 
òàêîãî çìåíøåííÿ, ùî º ïîðóøåííÿì âèìîã ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó.

5. Òàêîæ ìàþòü ì³ñöå âèïàäêè ³í³ö³þâàííÿ çàáóäîâíèêàìè çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³, õî÷à òàêî¿ íîðìè íå âèçíà÷åíî ó Çàêîí³. Òàê, ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 40 Çàêîíó âèçíà-
÷åíî ïåðåë³ê âèïàäê³â íå çàëó÷åííÿ äî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (à íå çâ³ëüíåííÿ â³ä íå¿) îðãàíîì ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, à ÷àñòèíîþ ï›ÿòîþ ñòàòò³ 30 Çàêîíó ïåðåäáà÷åíî âèïàäêè çìåíøåííÿ ðîçì³ðó 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (à íå çâ³ëüíåííÿ â³ä íå¿). Êð³ì òîãî, öå ñóïåðå÷èòü ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 40 Çàêîíó, 
çã³äíî ç ÿêîþ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñòàíîâëþþòü ïîðÿäîê çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó 
ðîçì³ðó ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíêòó, à íå 
ïîðÿäîê çâ³ëüíåííÿ â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ çàáó-
äîâíèê³â â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà íà ñóìó çâ³ëüíåííÿ.

Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî óíèêíåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ðèçèê³â Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ðåêîìåíäîâàíî:

1. Ïðèéìàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìàéíî çà ñïðàâåä-
ëèâîþ âàðò³ñòþ, ó ðàç³ éîãî áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ íåêîìóíàëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ÿêà ï³äòâåðäæåíà 
íåçàëåæíèì ïðîôåñ³éíèì îö³íþâà÷åì.

2. Ïðèéìàòè ìàéíî ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, ó ðàç³ éîãî ïåðåäà÷³ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çìåí-
øåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, çà êîøòîðèñíîþ âàðò³ñòþ 
(âàðò³ñòþ ðîá³ò çà êîøòîðèñîì (àêòè çà ôîðìîþ ¹ ÊÁ-2â, ¹ ÊÁ-3) ï³ñëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ¿¿ â³äïî-
â³äíîñò³ âàðòîñò³ òà îáñÿãàì ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî áóä³âíèöòâó êîæíîãî îá’ºêòà ïåðåäà÷³.

Ðåêîìåíäàö³¿ Äåïàðòàìåíòó áóëè âðàõîâàí³ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
øëÿõîì óíîðìóâàííÿ ïðîöåäóðè ïåðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà ìàéíà íàêàçîì 
â³ä 02.02.2016 ¹17.

Â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³ê³â äîêóìåíò³â, çàòâåðäæåíèõ öèì íàêàçîì, ó ðàç³ áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà íàäàºòüñÿ çâ³ò åêñïåðòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðî îö³íêó ìàéíà.

Ó ðàç³ ïåðåäà÷³ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà íà ñóìó ¿õ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà - âèñíîâîê Äåïàðòàìåíòó 
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè âàðòîñò³ (áåç ÏÄÂ) òà 
îáñÿã³â ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò ¿õ âàðòîñò³ çà êîøòîðèñîì (àêòè çà ôîðìîþ ¹ ÊÁ-2â, ¹ ÊÁ-3) 
ïî êîæíîìó  îá’ºêòó ïåðåäà÷³.

Ó 2016 ðîö³, ïåðåä ïðèéíÿòòÿì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ àáî  îá›ºêò³â äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà 
Êèºâà ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà, 
Äåïàðòàìåíòîì çä³éñíþºòüñÿ ³ç çàëó÷åííÿì ÊÏ «Êè¿âåêñïåðòèçà» ï³äòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ 
êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ (âàðòîñò³ çà êîøòîðèñîì (àêòè çà ôîðìîþ ¹ ÊÁ-2â, ¹ ÊÁ-3) ³íæåíåðíèõ 
ìåðåæ òà îá’ºêò³â âàðòîñò³ òà îáñÿãàì ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî ¿õ áóä³âíèöòâó ç ìåòîþ ïî-
ïåðåäæåííÿ íåäîîòðèìàííþ áþäæåòîì ì. Êèºâà äîõîä³â â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³.

Òàê, ó 2016 ðîö³ â³äïîâ³äíî äî ïëàíó ðîáîòè Äåïàðòàìåíòîì ñòàíîì íà 01.10.2016 ïðîâåäåíî 16 
àóäèò³â â³äïîâ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ àêò³â çàêîíîäàâñòâà ïî çàðàõóâàííþ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì³ñòà Êèºâà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, íà êîøòîðèñíó âàðò³ñòü ÿêèõ çàáóäîâíèêè ïðåòåíäóþòü íà çìåí-
øåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ïîïåðåäæåíî çàâèùåííÿ â îáë³êó âàðòîñò³ 
àêòèâ³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà çàãàëüíó ñóìó 25,9 ìëí ãðí 
òà íåäîîòðèìàííþ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà êîøò³â íà çàçíà÷åíó ñóìó.

Òàêîæ ÊÏ «Êè¿âåêñïåðòèçà» â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ³ç çàáóäîâíèêàìè äîãîâîð³â ïðîâåëî 40 
ïåðåâ³ðîê âàðòîñò³ (áåç ÏÄÂ) òà îáñÿã³â ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò ¿õ âàðòîñò³ çà êîøòîðèñîì (àêòè 
çà ôîðìîþ ¹ ÊÁ-2â, ¹ ÊÁ-3) ïî êîæíîìó  îá’ºêòó ïåðåäà÷³, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ âñòàíîâëåíî 
çàâèùåíü íà çàãàëüíó ñóìó 46,4 ìëí ãðèâåíü.

Òàêîæ Äåïàðòàìåíòîì ó 2016 ðîö³ ïðîâåäåíî àóäèò åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ç ïèòàíü ïàéîâî¿ ó÷àñò³, ùî çàñâ³ä÷èëè ðÿä 
âàæëèâèõ ïðîáëåì, à ñàìå: íåâèêîíàííÿ çàâäàííÿ ç ïèòàíü ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ÷àñòèí³ âïðîâàäæåííÿ 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ ñèñòåì, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî 
â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ åëåêòðîíí³ ðåã³ñòðè îáë³êó ïðî íàðàõóâàííÿ, ôàêòè÷íó îïëàòó òà çàáîðãîâàí³ñòü 
âíåñê³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³, à âåäåòüñÿ ëèøå ïàïåðîâèé æóðíàë îáë³êó óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Ï³ä ÷àñ àóäèòó âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ïðîçîðîãî ìåõàí³çìó êîíòðîëþ çà  ðåàë³çàö³ºþ äîãîâîð³â 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³, ïåðåøêîäæàííÿ â äîñòóï³ äî ðåã³ñòð³â îáë³êó, ïðèõîâóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ 
â³ää³ë³â ç ïèòàíü ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà  êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â ç ïàéîâî¿ ó÷àñò³, à òàêîæ 
íàäàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ êîðèñòóâà÷àì.

Ïîðÿä ç öèì âñòàíîâëåíî ôàêòè áåçï³äñòàâíîãî íåðåàãóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà 
³íâåñòèö³é íà âèïàäêè íåñïëàòè (íåñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè) ³íâåñòîðîì çàáîðãîâàíîñò³ ïî ñïðàâ³ 
çîáîâ’ÿçàíü ç ïàéîâî¿ ó÷àñò³, âíàñë³äîê ÷îãî áþäæåòîì âòðà÷åíî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ äîõîäó 
äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó â ñóì³ 6,6 ìëí ãðèâåíü.

4. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
Ùîäî ïåðåë³êó ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çâ³ëüíåííÿ òà/àáî çìåíøåííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

â ïåð³îä ç 2006 ïî 2016 ðîêè ç ðîçáèâêîþ ïî ðîêàõ
Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Êîì³ñ³¿ â³ä 04.11.2016 ¹08/350/074-10 íàäàºìî ïåðåë³ê ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çâ³ëüíåííÿ àáî çìåíøåííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) çà ïåð³îä ç 2006 ðîêó ïî 
2016 ð³ê. 

1.  Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 913/1574
 Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ï³ñêóíîâî¿ Ò. ª. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
2. Ð³øåííÿ â³ä 13.07.2006 ¹ 35/35
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ç³í÷åíêà Á. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
3. Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 912/1573
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
4. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1306/4139
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ê³áöÿ Î. Ã. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
5. Ð³øåííÿ â³ä 31.10.2006 ¹ 112/169
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ãëóùåíêî Ò. Ô. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
6. Ð³øåííÿ â³ä 07.10.2010 ¹ 52/4864
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êðàâ÷åíêî Í. Â. â³ä ñïëàòè ïåí³ òà ³íôëÿö³¿ ïî äîãîâîðó â³ä 15.01.2009 

¹ 8 íà ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

7. Ð³øåííÿ â³ä 27.12.2007 ¹ 1508/4341
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Äîâáóø Î. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
8. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 617/617
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. ×åðíîâà Â. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
9. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 615/615
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ê³çëåíêî Ì. À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
10. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1375/4208
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ê³ÿ Î. Ä. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
11. Ð³øåííÿ â³ä 28.12.2006 ¹ 534/591
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

12. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 627/627
 Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êàëèí÷óê Ð. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
13. Ð³øåííÿ â³ä 01.10.2007 ¹ 395/3229
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Âèñî÷³íà Á. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
14. Ð³øåííÿ â³ä 28.12.2010 ¹ 504/5316
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÂÀÒ «Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò-4» â³ä ñïëàòè ïåí³ òà ³íôëÿö³¿ ïî äîãîâîðàõ 

â³ä 23.05.2008 ¹ 290 òà ¹ 292 íà ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

15. Ð³øåííÿ â³ä 28.08.2008 ¹ 71/71
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êàðàóëüíî¿ Ê. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
16. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1307/4140
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîðí³ºíêî ². À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
17. Ð³øåííÿ â³ä 28.08.2008 ¹ 70/70
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ãóð³íåíêî Ñ. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
18. Ð³øåííÿ â³ä 27.12.2007 ¹ 1505/4338
  Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.04.2007 ¹ 444/1105 «Ïðî çâ³ëüíåííÿ 

ÒÎÂ «Îá³î» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà»

19. Ð³øåííÿ â³ä 26.04.2007 ¹ 446/1107
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ì³õåºíêà Ñ. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
20. Ð³øåííÿ â³ä 26.04.2007 ¹ 445/1106
 Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîòåíêî Ò. ß. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
21. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 621/621
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñåìåíîâî¿ Ë. É. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
22. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 628/628
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êðîêîâíî¿ Â. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
23. Ð³øåííÿ â³ä 26.07.2007 ¹ 12/1846
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Òêà÷åíêî Î. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
24. Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 910/1571
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîâàëÿ Ï. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
25. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 625/625
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Áàá³é Â. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
26. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 622/622
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí Øóì³ë³íà Ì. Ì., Øóì³ë³íî¿ Ë. Ì., Øóì³ë³íà Ê. Ì., 

Ïîäîëÿíåöü Í. Ì., Ïîäîëÿíöÿ Â. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

27. Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 914/1575
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñîñíèöüêî¿ Ç. ß. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
28. Ð³øåííÿ â³ä 27.12.2007 ¹ 1507/4340
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ìåëüíèê Ê. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
29. Ð³øåííÿ â³ä 16.10.2008 ¹ 504/504
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êðàñíîâà Â. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
30. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 618/618
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ïðîöåíêî Í. À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
31. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1308/4141
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Áîÿðñüêî¿ Î. Ï. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
32. Ð³øåííÿ â³ä 09.03.2006 ¹ 143/3234
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Îñòðÿíñüêîãî Â. Ñ. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
33. Ð³øåííÿ â³ä 12.07.2007 ¹ 1038/1699
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Âàñèëüºâî¿ Î. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
34. Ð³øåííÿ â³ä 15.03.2007 ¹ 249/910
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
35. Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 915/1576
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êó÷àé Ì. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
36. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 620/620
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ï³íüêîâñüêîãî Î. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
37. Ð³øåííÿ â³ä 26.04.2007 ¹ 444/1105
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Îá³î» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
38. Ð³øåííÿ â³ä 01.10.2007 ¹ 397/3231
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Õîìåíêà Î. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
39. Ð³øåííÿ â³ä 12.07.2007 ¹ 1040/1701
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Äàâèäåíêà Ï. Ã. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
40. Ð³øåííÿ â³ä 13.07.2006 ¹ 36/36
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ìàòÿøîâà Â. Ï. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
41. Ð³øåííÿ â³ä 09.03.2006 ¹ 142/3233
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñ³ðåíêà Ï. Í. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
42. Ð³øåííÿ â³ä 14.07.2016 ¹ 711/711
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó â³ä ñïëàòè ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
43. Ð³øåííÿ â³ä 16.04.2015 ¹ 411/1276
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
44. Ð³øåííÿ â³ä 26.05.2016 ¹ 352/352
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «ÒÌÎ «Ë³êî-Õîëä³íã» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
45. Ð³øåííÿ â³ä 24.09.2015 ¹ 15/1918
  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 763/1627 

«Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Êè¿âñüêèé äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹ 1» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) 
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà».

46. Ð³øåííÿ â³ä 23.07.2015 ¹ 763/1627
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Êè¿âñüêèé äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹ 1» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
47. Ð³øåííÿ â³ä 14.04.2016 ¹ 328/328
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  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

48. Ð³øåííÿ â³ä 01.10.2015 ¹ 82/1985
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Òàðàñþê Þ. À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
49. Ð³øåííÿ â³ä 11.02.2016 ¹ 69/69
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ Äàí÷óêà Â. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
50. Ð³øåííÿ â³ä 23.07.2015 ¹ 766/1630
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
51. Ð³øåííÿ â³ä 02.07.2015 ¹ 668/1532
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
52. Ð³øåííÿ â³ä 02.07.2015 ¹ 666/1530
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «ÒÌÎ «Ë³êî-Õîëä³íã» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
53. Ð³øåííÿ â³ä 04.03.2015 ¹ 178/1043
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ïîñîëüñòâà Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ â Óêðà¿í³ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 

ó÷àñò³ (âíåñê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
54. Ð³øåííÿ â³ä 04.03.2015 ¹ 179/1044
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ïðåäñòàâíèöòâà Òîâàðèñòâà «Ì³ñ³îíåðêè Áîæåñòâåííî¿ ëþáîâ³» â Óêðà¿í³ 

â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà.

55. Ð³øåííÿ â³ä 09.12.2014 ¹ 522/522
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Äàøêî Ë. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
56. Ð³øåííÿ â³ä 09.12.2014 ¹ 521/521
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
57. Ð³øåííÿ â³ä 13.11.2013 ¹ 431/9919
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Òåðåùåíêà ß. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
58. Ð³øåííÿ â³ä 13.11.2013 ¹ 430/9918
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ðóëü Ï. Ò. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
59. Ð³øåííÿ â³ä 23.10.2013 ¹ 227/9715
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êðàìàðåíêà Þ. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
60. Ð³øåííÿ â³ä 02.10.2013 ¹ 118/9706
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Ê.À.Í.» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
61. Ð³øåííÿ â³ä 20.12.2012 ¹ 666/8950
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

62. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2012 ¹ 477/8761
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ «Ïå÷åðñüê-²íâåñò» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
63. Ð³øåííÿ â³ä 01.11.2012 ¹ 212/8496
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. ×åðâîíîïèñüêîãî Ñ. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
64. Ð³øåííÿ â³ä 01.11.2012 ¹ 213/8497
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Õàð÷åíêî Â. Ê. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
65. Ð³øåííÿ â³ä 01.11.2012 ¹ 211/8495
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «ÌÆÊ «Îáîëîíü» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
66. Ð³øåííÿ â³ä 01.11.2012 ¹ 214/8498
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Ìîëîä³æíî-æèòëîâèé êîìïëåêñ «Îáîëîíüæèòëîáóä» â³ä ñïëàòè 

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
67. Ð³øåííÿ â³ä 01.11.2012 ¹ 210/8494
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ì³æíàðîäíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ 

«²íòåð³íâåñòñåðâ³ñ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

68. Ð³øåííÿ â³ä 12.07.2012 ¹ 659/7996
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó «Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³-

ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941 - 1945 ðîê³â» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

69. Ð³øåííÿ â³ä 29.12.2011 ¹ 992/7228
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ïîñîëüñòâà Åñòîíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
70. Ð³øåííÿ â³ä 15.12.2011 ¹ 831/7067
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñòîëÿð Ð. ß. òà ãð. Ñòîëÿð Ë. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
71. Ð³øåííÿ â³ä 15.12.2011 ¹ 829/7065
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Óêð³íâåñòáóä» Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ 

ñïðàâàìè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

72. Ð³øåííÿ â³ä 10.11.2011 ¹ 590/6826
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ìåëüíè÷åíêî Î. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
73. Ð³øåííÿ â³ä 10.11.2011 ¹ 592/6828
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
74. Ð³øåííÿ â³ä 10.11.2011 ¹ 591/6827
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Øåâ÷åíêà Â. Ô. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
75. Ð³øåííÿ â³ä 10.11.2011 ¹ 589/6825
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Äîë³ Ò. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
76. Ð³øåííÿ â³ä 23.06.2011 ¹ 259/5646
  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2010 ¹ 504/5316 «Ïðî 

çâ³ëüíåííÿ ÂÀÒ «Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò-4» â³ä ñïëàòè ïåí³ òà ³íôëÿö³¿ ïî äîãîâîðàõ â³ä 23.05.2008 
¹ 290 òà ¹ 292 íà ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà».

77. Ð³øåííÿ â³ä 09.07.2009 ¹ 763/1819
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Á³ëîäóá Î. Ï. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
78. Ð³øåííÿ â³ä 07.10.2010 ¹ 49/4861
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ðîìàíåíêî Ð. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
79. Ð³øåííÿ â³ä 22.11.2007 ¹ 1254/4087
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ðîìåöü Ã. Ò. òà ãð. Ðîìöÿ Ì. Ò. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
80. Ð³øåííÿ â³ä 28.10.2010 ¹ 169/4981
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí Øóì³ë³íà Ì. Ì., Øóì³ë³íî¿ Ë. Ì., Øóì³ë³íà Ê. Ì., Ïîäîëÿíåöü 

Í. Ì., Ïîäîëÿíöÿ Â. Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

81. Ð³øåííÿ â³ä 28.04.2011 ¹ 148/5535

  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñåëüñüêî¿ À. À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

82. Ð³øåííÿ â³ä 02.10.2008 ¹ 383/383
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ ÂÊÏ «Ùåêàâèöÿ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
83. Ð³øåííÿ â³ä 07.10.2010 ¹ 48/4860
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ëàïòºâà Ä. Â. òà ãð. Øâåäîâî¿ Å. Ï. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) 

ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
84. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1372/4205
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Àäàìîâè÷ ². Ã. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
85. Ð³øåííÿ â³ä 21.12.2006 ¹ 519/576
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Åêîáóä» â³ä â³äðàõóâàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî áóäèíêó òà 

ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì³ñòà Êèºâà.

86. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1373/4206
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Çàõàð÷åíêà Ñ. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
87. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1304/4137
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîâàëåíêî ². Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
88. Ð³øåííÿ â³ä 22.08.2007 ¹ 140/1974
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ïàðàô³¿ ñâÿòîãî Ôðàíöèñêà 

Àññ³çüêîãî â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

89. Ð³øåííÿ â³ä 13.12.2007 ¹ 1414/4247
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³-

îõ³ðóðã³¿ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

90. Ð³øåííÿ â³ä 29.03.2007 ¹ 431/1092
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òåðèòîð³àëüíîãî ì³æãîñïî-

äàð÷îãî îá›ºäíàííÿ «Ë³êî-Õîëä³íã» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

91. Ð³øåííÿ â³ä 14.06.2007 ¹ 755/1416
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿ âîäíîãî òðàíñïîðòó ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà 

Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

92. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1378/4211
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ³íâåñòèö³é Ì³í³ñòåðñòâà 

âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

93. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 626/626
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êàëåí³÷åíêî Ò. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
94. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1310/4143
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Äàâèäîâà Ñ. Â. òà ãð. Ñòàäí³÷åíêî Î. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
95. Ð³øåííÿ â³ä 27.12.2007 ¹ 1504/4337
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ (çà-

ìîâíèêà) ³ ÒÎÂ «Æèòëî-Áóä» (³íâåñòîðà) â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 
òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

96. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1309/4142
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Á³ëîêîíåíêà Ì. Ï., ãð. Á³ëîêîíåíêî Ë. Â. òà ãð. ×èñòÿêîâî¿ 

Î. Ï. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

97. Ð³øåííÿ â³ä 28.08.2008 ¹ 68/68
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó â³ä 

ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà.

98. Ð³øåííÿ â³ä 19.12.2006 ¹ 275/332
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Àãåíòñòâî «Åêñïðåñ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
99. Ð³øåííÿ â³ä 07.10.2010 ¹ 50/4862
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Áàóëè Â. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
100.  Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 911/1572
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè çàëèøêó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) 

ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
101. Ð³øåííÿ â³ä 14.06.2007 ¹ 759/1420
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
102. Ð³øåííÿ â³ä 02.12.2010 ¹ 249/5061
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ñòðóêòóðíîãî îñåðåäêó «Í³ìåöüêî-Ïîëüñüêî-Óêðà¿íñüêå Òîâàðèñòâî» 

â Óêðà¿í³ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

103. Ð³øåííÿ â³ä 23.04.2009 ¹ 320/1376
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Áîðùîâà Ñ. Ï. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
104. Ð³øåííÿ â³ä 28.10.2010 ¹ 167/4979
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñîëäàòåíêà Â. Ã. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
105. Ð³øåííÿ â³ä 09.07.2009 ¹ 762/1818
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êó÷åðè Ã. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
106. Ð³øåííÿ â³ä 28.12.2010 ¹ 507/5319
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Çâåí³ãîðîäñüêî¿ Â. Ä. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
107. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 624/624
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîâàëüîâî¿ À. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
108. Ð³øåííÿ â³ä 27.12.2007 ¹ 1509/4342
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ Îá›ºäíàííÿ ãðîìàäÿí áëàãîä³éíèöüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíî¿, 

ìåäè÷íî¿ ³ òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âåòåðàí³â Àôãàíñüêî¿ â³éíè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

109. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 623/623
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ç³ëüáåðáåðãà ß. Á. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
110. Ð³øåííÿ â³ä 28.12.2010 ¹ 506/5318
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ãäàíñüêîãî Î. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
111. Ð³øåííÿ â³ä 26.06.2007 ¹ 910/1571
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîâàëÿ Ï. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
112. Ð³øåííÿ â³ä 28.12.2010 ¹ 505/5317
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ ÍÂÔ «ÐÅËÅ» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ÷àñòèí³ ïåðåäàíèõ ïëîù äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
ï³äðîçä³ë³â Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

113. Ð³øåííÿ â³ä 12.07.2007 ¹ 1041/1702
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ô³ðìà «Âîëíà» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
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114. Ð³øåííÿ â³ä 29.10.2009 ¹ 522/2591
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ãóòí³÷åíêà Â. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
115. Ð³øåííÿ â³ä 26.07.2007 ¹ 8/1842
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ì³ñüêîãî ìóçåþ «Äóõîâí³ ñêàðáè Óêðà¿íè» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 

ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
116. Ð³øåííÿ â³ä 29.10.2009 ¹ 521/2590
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÒÎÂ «Äîì³íàíòà» â³ä ñïëàòè äîäàòêîâî¿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
117. Ð³øåííÿ â³ä 13.07.2006 ¹ 52/52
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
118. Ð³øåííÿ â³ä 26.07.2007 ¹ 11/1845
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ðóñàâñüêî¿ Ò. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
119. Ð³øåííÿ â³ä 23.04.2009 ¹ 321/1377
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Îñàä÷îãî Ê. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
120. Ð³øåííÿ â³ä 12.07.2007 ¹ 1039/1700
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Äåðãàóñîâî¿ Ã. Ä. òà ãð. Ïàâëåíêî Í. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíå-

ñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
121.  Ð³øåííÿ â³ä 13.07.2006 ¹ 38/38
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè      ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè 

â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì³ñòà Êèºâà.

122. Ð³øåííÿ â³ä 27.12.2007 ¹ 1506/4339
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Ôåäîðîâî¿ Å. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ 

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
123. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1374/4207
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Âîëîñàºâà À. ²., ãð. Âîëîñàºâà Â. À. òà ãð. Âîëîñàºâî¿ Â. Á. â³ä ñïëàòè 

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
124. Ð³øåííÿ â³ä 22.11.2007 ¹ 1255/4088
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãàðàæíî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó «Çàõèñíèê» â³ä ñïëàòè çàëèøêó ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
125. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1376/4206
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ÏÏ Ñåìåí÷åíêà Â. Ì. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
126. Ð³øåííÿ â³ä 06.12.2007 ¹ 1377/4210
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ïèëèïåíêà Ã. Ì. òà ãð. Ïèëèïåíêî Î. Ñ. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
127. Ð³øåííÿ â³ä 09.07.2009 ¹ 765/1821
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ñîòíèêîâà Î. Ä. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
128. Ð³øåííÿ â³ä 28.08.2008 ¹ 69/69
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè (çàìîâíèêà) ³ ÊÏ 

«Æèòîìèðáóäçàìîâíèê» (³íâåñòîðà) â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

129. Ð³øåííÿ â³ä 26.07.2007 ¹ 10/1844
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 

ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
130. Ð³øåííÿ â³ä 07.10.2010 ¹ 51/4863
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Õóä³ÿø Þ. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
131. Ð³øåííÿ â³ä 13.12.2007 ¹ 1413/4246
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 

ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
132. Ð³øåííÿ â³ä 26.07.2007 ¹ 9/1843
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
133. Ð³øåííÿ â³ä 28.10.2010 ¹ 168/4980
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êðîêîâíî¿ Â. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
134. Ð³øåííÿ â³ä 29.11.2007 ¹ 1305/4138
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ãð. Êðåæåíòîâñüêîãî ². Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
135. Ð³øåííÿ â³ä 09.07.2009 ¹ 764/1820
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Áîöþí Í. Ô. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
136. Ð³øåííÿ â³ä 27.11.2008 ¹ 616/616
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ôóòáîëüíèé êëóá «Îáîëîíü» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ 

ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
137. Ð³øåííÿ â³ä 20.12.2007 ¹ 1498/4331
  Ïðî ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ÂÀÒ «Òðàíñ-Îáîëîíü» â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó 

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
138. Ð³øåííÿ â³ä 28.10.2010 ¹ 166/4978
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Òêà÷åíêî Ò. Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
139. Ð³øåííÿ â³ä 09.07.2009 ¹ 760/1816
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Êîâàëåíêà Â. À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
140. Ð³øåííÿ â³ä 09.07.2009 ¹ 761/1817
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Çàãðåáåëüíîãî Ì. Ì. òà ãð. Çàãðåáåëüíî¿ Ò. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.
141. Ð³øåííÿ â³ä 07.10.2010 ¹ 46/4858
  Ïðî çâ³ëüíåííÿ ãð. Ðóäè÷à ². Â. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

5.  Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ùîäî ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî çâ³ëüíåííÿ, çìåíøåííÿ ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó 2015-2016 ðîêàõ
Ó â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ Êîì³ñ³¿ â³ä 24.10.2016 ¹ 08/350/074-3 Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà 

³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïîâ³äîìèâ òàêå

№ Рішення Київської міської ради Замовник (забудов-
ник, інвестор)

Інформація 
щодо зменшен-
ня (звільнення)

1
«Про звільнення Української православної церкви Київського патріархату 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва», від 14.07.2016 №711/711

Українська православ-
на церква Київського 

патріархату
Звільнення

2
«Про звільнення ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» від сплати пайової участі (вне-
ску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
м. Києва», від 26.05.2016 №352/352

ТОВ «ТМО «Ліко-
Холдінг» Звільнення

3
«Про звільнення ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» від сплати 
пайової участі (внеску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва» від 14.04.2016 №328/328

ПАТ «Холдингова 
компанія «Київміськ-

буд»
Звільнення

4
«Про звільнення фізичної особи — підприємця Данчук В. О.  від сплати 
пайової участі (внеску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури     м. Києва» від 11.02.2016 №69/69

ФОП Данчук В. О. Звільнення

5
«Про звільнення гр. Тарасюк Ю. А.  від сплати пайової участі (внеску) у  
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва» 
від 01.10.2015 №82/1985

гр. Тарасюк Ю. А. Звільнення

6
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 
року №763/1627 «Про звільнення ТОВ «Київський домобудівний комбінат 
№1»  від сплати пайової участі (внеску) у  створенні соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури м. Києва» від 24.09.2015 №15/1918

ТОВ «Київський до-
мобудівний комбінат 

№1»
Звільнення

7
«Про звільнення КП «Житлоінвестбуд-УКБ»  від сплати пайової участі 
(внеску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструкту-
ри м. Києва» від 23.07.2015 №766/1630

КП «Житлоінвестбуд-
УКБ» Звільнення

8
«Про звільнення ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» від сплати пайової участі (вне-
ску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
м. Києва» від 02.07.2015 №666/1530 

ТОВ «ТМО «Ліко-
Холдінг» Звільнення

9
«Про звільнення ТОВ «Київський домобудівний комбінат №1»  від сплати 
пайової участі (внеску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва» від 23.07.2015 №763/1627

ТОВ «Київський до-
мобудівний комбінат 

№1» 
Звільнення

10
«Про звільнення КП «Спецжитлофонд»  від сплати пайової участі (внеску) 
у  створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
м. Києва» від 02.07.2015 №668/1532

КП «Спецжитлофонд» Звільнення

11
«Про звільнення КП «Житлоінвестбуд-УКБ»  від сплати пайової участі 
(внеску) у  створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструкту-
ри м. Києва» від 16.04.2015 №411/1276

КП «Житлоінвестбуд-
УКБ» Звільнення

12 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва автовокзалу з об’єктами обслуговування» від 09.12.2014 №549/549

ТОВ «МЕГАПОЛІС-
ЖИТЛОБУД» Зменшення

13
«Про звільнення Представництва Товариства «Місіонерки Божественної 
любові» в Україні від сплати пайової участі (внесків) у створенні соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва» від 04.03.2015 
№179/1044

Представництво То-
вариства «Місіонерки 
Божественої любові»

Звільнення

14
«Про звільнення Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні  від 
сплати пайової участі (внесків) у створенні соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури     м. Києва» від 04.03.2015 №178/1043

Посольство Швейцар-
ської Конфедерації в 

Україні
Звільнення

6. Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

²íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî îá’ºêò³â, ç ÿêèõ çàïëàíîâàíî â 2017 ðîö³ îòðèìàòè êîøòè çà ñïëàòó ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³

Ùîäî ëèñòà â³ä 09.02.2017 ¹08/350/074-36 ³íôîðìóºìî ïðî òàêå:
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» òà Ïîðÿäêó çàëó÷åííÿ, 

ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè 
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.11.2016 ¹ 411/1415, â ÷àñ-
òèí³, ùî íå ñóïåðå÷èòü Çàêîíó, âñ³ çàìîâíèêè, ÿê³ çä³éñíþþòü àáî ìàþòü íàì³ð çä³éñíèòè íîâå 
áóä³âíèöòâî àáî ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêò³â (ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ çàãàëüíî¿ ïëîù³ îá’ºêòà), çîáîâ’ÿçàí³ 
äî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ âçÿòè ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà. Ñïëàòà ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîãî-
âîðó, óêëàäåíîãî ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é â³äïîâ³äíî äî çâåðíåííÿ çàìîâíèêà 
òà íàäàíèõ íèì äîêóìåíò³â.

Ñòàíîì íà 20.02.2017 ç ïî÷àòêó 2017 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ çàìîâíèêîì çâåðíåíü, ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é óêëàäåíî 52 äîãîâîðè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà íà ñóìó 27 155 895,14 ãðí, ç íèõ 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ïåðåðàõîâàíî ïàéîâèõ âíåñê³â íà ñóìó 9 879 414,28 ãðí. Ïî äîãîâîðàõ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³, óêëàäåíèõ ó 2016 ðîö³, î÷³êóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â 2017 
ðîö³ ïàéîâîãî âíåñêó íà ñóìó 11 917 821,60 ãðí.

Äîäàòêîâî ³íôîðìóºìî, ùî ïðîãíîçíèé îáñÿã íàäõîäæåíü êîøò³â ó 2017 ðîö³ â³ä ñïëàòè 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ íà ðîçâèòîê  ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà 
òà êîøò³â, ùî ñïëà÷óþòüñÿ â ïîðÿäêó êîìïåíñàö³¿¿ çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿, ñòàíîâèòü 
250 000, 00 òèñ. ãðí.

7. Âèñíîâîê
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà òèì÷àñîâîþ êîíòðîëüíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 
2006 ðîêó, º íåçàâåðøåíèì åòàïîì ¿¿ ðîáîòè, ùî º íåîáõ³äíîþ äëÿ åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ 
ïðîáëåì ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàáóäîâíèê³â (³íâåñòîð³â) ó 
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ 
ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç 2006 ðîêó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ïðèéíÿòî 
ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ íà ÷îòèðè ì³ñÿö³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу громадянці Жуковій Вірі Григорівні, члену 
садівничого товариства «Дніпро-1», у приватну власність 
земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Садовій, 39, діл. 2-а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 453/2675 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Æóêîâ³é 
Â³ð³ Ãðèãîð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà 
«Äí³ïðî-1», äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíè-
öòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 39, ä³ë. 2-à ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä ÊÂÖÏÇ 
01.06, ñïðàâà ¹ À-13098).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Æóêîâ³é Â³ð³ Ãðèãîð³â-
í³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0839 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:801:0119) 
äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà 
âóë. Ñàäîâ³é, 39, ä³ë. 2-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Æóêîâ³é Â³ð³ Ãðèãîð³âí³, ÷ëåíó 
ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1» ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.12.2007 
¹19-15235, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 04.05.2012 ¹ 05-08/2883.

3.3. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âè-
ð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Про надання земельної ділянки 
Національному художньому музею України 
для експлуатації Національного художнього 

музею України на вул. Михайла Грушевського, 6 у Печерському
районі м. Києва

Розпорядження № 661 від 2 червня 2017 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши листи Національного худож+
нього музею України від 14 квітня 2016 року № 86 та від 15 лютого 2017 року № 44, враховуючи рішення Київ+
ської міської ради від 31 березня 2016 року № 294/294 «Про затвердження проекту землеустрою щодо від+
ведення земельної ділянки Національному художньому музею України для реставрації та експлуатації На+
ціонального художнього музею України на вул. Михайла Грушевського, 6 у Печерському районі м. Києва», в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçåþ

Óêðà¿íè çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5715 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:82:004:0001) äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ Íàö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ Óêðà¿íè íà

âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³,

ç íèõ: ïëîùåþ 0,5415 ãà çà ðàõóíîê çåìåëü, íà-

äàíèõ Äåðæàâíîìó ìóçåþ Óêðà¿íñüêîãî ìèñ-

òåöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-

ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-

ùèõ â³ä 21 æîâòíÿ 1952 ðîêó ¹ 2217 «Ïðî äî-

áóäîâó áóäèíêó Äåðæàâíîãî ìóçåþ Óêðà¿íñüêî-

ãî Ìèñòåöòâà ïî âóë. Ê³ðîâà ¹ 29, â Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³», ïëîùåþ 0,0300 ãà çà ðàõóíîê ì³ñü-

êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-

âàííÿ (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ³ñòîðèêî- êóëü-

òóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-4738).

2. Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçåþ Óêðà-

¿íè:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 13 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 11579/0/18/19-

11, Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 02 ëèïíÿ

2012 ðîêó ¹ 22-1674/42, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ Äåðæêîìçåìó ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 27 áåðåçíÿ

2012 ðîêó ¹ 25.

2.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåñòàâ-

ðàö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåí-

íÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. 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 внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 27 грудня 2010 року № 1199 

«Про Порядок формування Тематичного переліку 
науково+дослідних та дослідно+конструкторських робіт, 

що виконуються комунальною науково+дослідною установою
«Науково+дослідний інститут соціально+економічного 

розвитку міста»
Розпорядження № 654 від 2 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто+
герой Київ», «Про наукову і науково+технічну діяльність», Положення про комунальну науково+дослідну ус+
танову «Науково+ дослідний інститут соціально+економічного розвитку міста», затвердженого розпоряджен+
ням Київської міської державної адміністрації від 14 липня 2005 року № 1263, з метою забезпечення ефек+
тивного використання коштів бюджету міста Києва та наукового потенціалу комунальної науково+дослідної
установи «Науково+дослідний інститут соціально+економічного розвитку міста»:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ãðóäíÿ 2010

ðîêó ¹ 1199 «Ïðî Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ Òåìà-

òè÷íîãî ïåðåë³êó íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³ä-

íî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò, ùî âèêîíóþòüñÿ êî-

ìóíàëüíîþ íàóêîâî- äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ «Íà-

óêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà», âèêëàâøè éîãî â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«Ïðî Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ Òåìàòè÷íîãî ïå-

ðåë³êó íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóê-

òîðñüêèõ ðîá³ò, ùî âèêîíóþòüñÿ êîìóíàëüíîþ

íàóêîâî-äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ «Íàóêîâî- äî-

ñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó ì³ñòà» çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, òà êîíòðîëþ çà éîãî âèêîíàííÿì.

Â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà-

¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêî-

âî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü», Ïîëîæåííÿ ïðî êîìó-

íàëüíó íàóêîâî-äîñë³äíó óñòàíîâó «Íàóêîâî-

äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó ì³ñòà», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14

ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 1263, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí-

íÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà òà íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó êîìóíàëü-

íî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòàíîâè «Íàóêîâî-äî-

ñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó ì³ñòà»:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ Òåìà-

òè÷íîãî ïåðåë³êó íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³ä-

íî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò, ùî âèêîíóþòüñÿ êî-

ìóíàëüíîþ íàóêîâî-äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ «Íà-

óêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà» çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà, òà êîíòðîëþ çà éîãî âèêîíàí-

íÿì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. 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 визначення замовника робіт, 
що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва 

в рамках проектів, які перемогли у 2017 році 
в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, 
в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, а також у кооперативних будинках
Розпорядження № 659 від 2 червня 2017 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні», абзацу дев’ятого частини першої статті 21 Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку», рішення Київської міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865 «Про за+
твердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках
міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних
будинках», враховуючи протокол засідання комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енерго+
ефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквар+
тирних будинків, а також у кооперативних будинках від 13 квітня 2017 року № 4, з метою підвищення зацікав+
леності власників житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках в реалізації енергоефективних
заходів у житловому фонді:

1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãðó-

ïà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåí-

íÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ

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

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

ö³¿) çàìîâíèêîì ðîá³ò, ùî âèêîíóâàòèìóòüñÿ çà

ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà â ðàìêàõ ïðî-

åêò³â, ÿê³ ïåðåìîãëè ó 2017 ðîö³ â êîíêóðñ³ ïðî-

åêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó

æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðå-

í³ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ

áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ,

ïðîâåäåíîìó â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîí-

êóðñ ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó

æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðå-

í³ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ

áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ,

çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 26 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 865/865, çã³äíî ç

ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãðóïà âïðî-

âàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³-

í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà»

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿.

2.3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíà-

íèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñ-

ïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â.

2.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.5. Íàäàâàòè äîñòóï îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñ-

íèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà æèòëîâî-

áóä³âåëüíèì êîîïåðàòèâàì äî îá’ºêò³â, äå âè-

êîíóþòüñÿ ðîáîòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåêòíî¿ òà ³íøî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ ùîäî öèõ îá’ºêò³â.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж
Розпорядження № 658 від 2 червня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве са+
моврядування в Україні», 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 звернення комунального під+
приємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд+УКБ» (лист від 05 вересня 2016 року
№ 114/5202), з метою надійного утримання та якісного обслуговування майна:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââî-

äîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³ çã³äíî ç

äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-

äîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àê-

ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñ-

í³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà

âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðî-

êó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» çàáåçïå÷èòè ïðèé-

ìàííÿ-ïåðåäà÷ó çîâí³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìå-

ðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх водопровідної 

та каналізаційних мереж ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»
Розпорядження № 671 від 6 червня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят+
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер+
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ» (листи від
29 липня 2016 року № 144, від 20 вересня 2016 року № 170, від 30 вересня 2016 року № 181 та від 29 березня 2017
року № 95), протоколи засідання Наглядової ради ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ» від 11 серпня 2016 року № 30, від 11
серпня 2016 року № 31 та від 17 серпня 2016 року № 32, з метою надійного утримання та якісного обслугову+
вання інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäî-

êàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äíó òà êàíàë³çàö³éí³

ìåðåæ³ ÏðÀÒ «ÁÏ «ÎÁÎËÎÍÜ» çã³äíî ç äîäàòêà-

ìè 1, 2 ó ìåæàõ ³ íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ

ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââî-

äîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíî¿ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

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

(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 657 від 2 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 реконструкцію нежитлових приміщень 
на першому поверсі будівлі на бульв. Леоніда Бикова, 7+а 

у Деснянському районі міста Києва для влаштування 
амбулаторій лікарів сімейної медицини

Розпорядження № 663 від 2 червня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулюван+

ня містобудівної діяльності», з метою наближення первинної медико+санітарної допомоги до населення у Дес+
нянському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ íà áóëüâ.

Ëåîí³äà Áèêîâà, 7-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ âëàøòóâàííÿ àìáóëàòîð³¿ ë³êàð³â

ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

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. Ðîáîòè âèêîíóâàòè 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 óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê

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 äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, äî ïðîåêò³â ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ 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 çàðàõîâóºòüñÿ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження проекту 
«Реставрація із пристосуванням для сучасного 

використання велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 
благоустроєм території у межах вулиць Богдана Хмельницько+

го, Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського 
у Шевченківському районі міста Києва» (Коригування)

Розпорядження № 673 від 6 червня 2017 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто+герой Київ» та постано+

ви Кабінету Міністрів України від 1 1 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про+
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåñòàâðàö³ÿ ³ç ïðè-

ñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ âåëî-

òðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 òà áëà-

ãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìåæàõ âóëèöü Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ-

÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà» (Êîðèãóâàííÿ), âðàõîâóþ÷è åêñ-

ïåðòí³ çâ³òè ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâà-

íà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëü-

íà ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñ-

ïåðòèçè» â³ä 07 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1989-

16/ÖÁ òà â³ä 27 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 00-0384-

17/ÖÁ, ç òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó

(ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº

çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòó-

âàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿

ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 165

«Ïðî ïåðåçàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó «Ðåñòàâðà-

ö³ÿ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì äëÿ ñó÷àñíîãî âèêî-

ðèñòàííÿ âåëîòðåêó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî, 58 òà áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ó ìå-

æàõ âóëèöü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìèõàé-

ëà Êîöþáèíñüêîãî òà Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêî-

ãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà» (Êî-

ðèãóâàííÿ)».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 1 1 листопада 1991 року № 826

«Про реєстрацію статуту помісної церкви/релігійної громади/
Християн Євангельської Віри в Ленінградському районі м. Києва»

Розпорядження № 672 від 6 червня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

Пресвітера (Пастора) релігійної громади помісної церкви християн віри євангельської п’ятидесятників «Ков+
чег» у Святошинському районі м. Києва від 09 березня 2017 року та протокол Загальних зборів членів релігій+
ної громади помісної церкви християн віри євангельської п’ятидесятників «Ковчег» у Святошинському райо+
ні м. Києва від 24 жовтня 2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

11 ëèñòîïàäà 1991 ðîêó ¹ 826 «Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó ïîì³ñíî¿ öåðêâè /ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè/

Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè â Ëåí³íãðàäñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ð³øåííÿ

ñëîâà «ïîì³ñíî¿ öåðêâè /ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-

äè/ Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè â Ëåí³í-

ãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÐÅË²Ã²ÉÍÀ ÃÐÎ-

ÌÀÄÀ ÏÎÌ²ÑÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ ÕÐÈÑÒÈßÍ Â²ÐÈ

ªÂÀÍÃÅËÜÑÜÊÎ¯ Ï’ßÒÈÄÅÑßÒÍÈÊ²Â «ÊÎÂ-

×ÅÃ» Ó ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍ² Ì. ÊÈ-

ªÂÀ»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ïîì³ñíî¿ öåðêâè õðèñòèÿí â³ðè ºâàí-

ãåëüñüêî¿ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â «ÊÎÂ×ÅÃ» ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî

ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 11 ëèñòîïàäà

1991 ðîêó ¹ 826, (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 13

áåðåçíÿ 1997 ðîêó ¹ 299), âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 02 серпня 2013 року № 1327 
«Про реставрацію будівлі критого ринку 

на Бессарабській площі, 2 у Шевченківському районі»
Розпорядження № 653 від 2 червня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про ре+
гулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», з метою приведення до належ+
ного санітарно+ технічного стану, забезпечення безаварійної експлуатації та пристосування під сучасне ви+
користання будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 у Шевченківському районі:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 ñåðïíÿ 2013 ðî-

êó ¹ 1327 «Ïðî ðåñòàâðàö³þ áóä³âë³ êðèòîãî

ðèíêó íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³, 2 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³» òàê³ çì³íè:

Çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿:

«Ïðî ðåñòàâðàö³þ ³ç ïðèñòîñóâàííÿì áóä³â-

ë³ êðèòîãî ðèíêó íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³, 2 ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³».

Ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà ðåñòàâðàö³þ

³ç ïðèñòîñóâàííÿì áóä³âë³ êðèòîãî ðèíêó íà Áåñ-

ñàðàáñüê³é ïëîù³, 2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³,

çàêð³ïëåíî¿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

«Áåññàðàáñüêèé ðèíîê» íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêî-

ãî â³äàííÿ.»

Ó ï³äïóíêò³ 3.4 ïóíêòó 3 ñëîâà «óïðàâë³ííÿ îõî-

ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» çàì³íèòè ñëîâàìè

«Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè».

Ï³äïóíêò 3.5 ïóíêòó 3 ï³ñëÿ ñë³â «ãàðàíò³éíèé

ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà» äîïîâíèòè ñëîâà-

ìè «íå ìåíøå äåñÿòè ðîê³â.»

Ïóíêò 4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

ó 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïî-

êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2017 ð³ê.»

Ó ïóíêò³ 5 ñëîâà òà öèôðè «íà 2014 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «íà

2018 ð³ê ³ íàñòóïí³ ðîêè».

Голова В. Кличко
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Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО 

МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» ліцензії 
на право провадження освітньої діяльності 

у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 693 від 12 червня 2017 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно+
сті», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабіне+
ту Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²Ò-

ÍÜÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ë²ÖÅÉ ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÎÃÎ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 36392222, ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ: 03179, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, áóäèíîê

49), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

(ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) ó çâ’ÿçêó ç

ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåí-

çîâàíèì îáñÿãîì 400 îñ³á.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍÜÎÌÓ ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ë²ÖÅÉ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ» íå ï³çí³øå 10

ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³ä-

ïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà÷åíèé ó

³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëó-

ãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøè-

ðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôå-

ð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðóé Ñòàðîñòåí-

êî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про утворення конкурсної комісії з присудження стипендії 
голови Київської міської державної адміністрації видатним

спортсменам міста Києва
Розпорядження № 656 від 2 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра+
ції», «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26 грудня 2016 року № 1346 «Про стипендію голови Київської міської
державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва», зареєстрованого в Головному територіально+
му управлінні юстиції у місті Києві 04 січня 2017 року за № 1/1593:

1. Óòâîðèòè êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç ïðèñóäæåí-

íÿ ñòèïåíä³¿ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñ-

òà Êèºâà òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòü-

ñÿ.

2. Êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é çã³äíî ç ïóíê-

òîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ðîçãëÿäàòè êëî-

ïîòàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ òà çä³éñíþ-

âàòè êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðåòåíäåíò³â íà ïðèñó-

äæåííÿ ñòèïåíä³¿ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì

ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 475 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра+
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ðåãëàìåíòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1810, ùî äîäàþòüñÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про здійснення деяких заходів 
щодо організації дорожнього руху та зміни у роботі 

транспорту загального користування у зв’язку з тимчасовим 
обмеженням та забороною руху транспортних засобів

Розпорядження № 481 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до законів України про «Про дорожній рух», «Про місцеві державні адміністрації», «Про авто+

мобільні дороги», «Про Національну поліцію», враховуючи лист Публічного акціонерного товариства «На+
ціональна суспільна телерадіокомпанія України» від 30 березня 2017 року, лист Міністерства внутрішніх справ
України від 31 березня 2017 року № 4438/02/14+2017:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ëèñòà

Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 31

áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 4438/02/14-2017 â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çä³éñíåíî:

1.1. Òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â òà ï³øîõîä³â â îáîõ íàïðÿìêàõ ç 24

ãîä 00 õâ 06 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî 24 ãîä 00 õâ

07 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é (â³ä

âóë. Îëüãèíñüêî¿ äî ïðîâ. Êð³ïîñíîãî), âóë. Ñà-

äîâ³é (â³ä âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ äî âóë. Ìèõàéëà

Ãðóøåâñüêîãî), âóë. Ëèïñüê³é (â³ä âóë. ²íñòèòóò-

ñüêî¿ äî âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî), âóë. Øîâ-

êîâè÷í³é (â³ä âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ äî âóë. Ìèõàé-

ëà Ãðóøåâñüêîãî);

ç 13 ãîä 00 õâ äî 24 ãîä 00 õâ 07 òðàâíÿ 2017

ðîêó îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà

ï³øîõîä³â â îáîõ íàïðÿìêàõ íà Ïàðêîâ³é äîðî-

ç³ (â³ä Ïåòð³âñüêî¿ àëå¿ äî ïëîù³ Àíäð³ÿ Ïåðâî-

çâàííîãî);

ç 13 ãîä 00 õâ äî 24 ãîä 00 õâ 07 òðàâíÿ 2017

ðîêó îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà

ï³øîõîä³â â îáîõ íàïðÿìêàõ íà Ïåòð³âñüê³é àëå¿

(â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî Ïàðêîâî¿ äîðîãè);

ç 24 ãîä 00 õâ 30 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 23 ãîä

00 õâ 14 òðàâíÿ 2017 ðîêó îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â òà ï³øîõîä³â íà âóë. Ìèê³ëü-

ñüêî-Ñëîá³äñüê³é â îáîõ íàïðÿìêàõ (â³ä âóë. Ïà-

íåëüíî¿ äî âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöü-

êîãî), âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî.

(â³ä âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêî¿ äî âóë. Ðà¿ñè

Îê³ïíî¿);

ç 13 ãîä 00 õâ äî 24 ãîä 00 õâ 07 òðàâíÿ 2017

ðîêó îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â

îáîõ íàïðÿìêàõ íà âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêî-

ãî (â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî Ïàðêîâî¿ äîðîãè);

ç 24 ãîä 00 õâ 25 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 24 ãîä

00 õâ 18 òðàâíÿ 2017 ðîêó îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â â îáîõ íàïðÿìêàõ íà âóë. Õðå-

ùàòèê (â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë.

Ìèõàéë³âñüêî¿);

ç 24 ãîä 00 õâ 25 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 24 ãîä

00 õâ 18 òðàâíÿ 2017 ðîêó îáìåæåííÿ ðóõó

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â îáîõ íàïðÿìêàõ íà âóë.

Ïðîð³çí³é (â³ä âóë. Ïóøê³íñüêî¿ äî âóë. Õðå-

ùàòèê).

1.2. Áóäå çä³éñíåíî òèì÷àñîâó çàáîðîíó ðó-

õó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà îáìåæåííÿ ðóõó ï³-

øîõîä³â â îáîõ íàïðÿìêàõ ç 24 ãîä 00 õâ 06 òðàâ-

íÿ 2017 ðîêó äî 24 ãîä 00 õâ 07 òðàâíÿ 2017 ðî-

êó íà âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî (â³ä Ïàðêîâî¿

äîðîãè äî âóë. ²âàíà Ìàçåïè);

ç 24 ãîä 00 õâ 25 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 24 ãîä

00 õâ 18 òðàâíÿ 2017 ðîêó áóäå çàáîðîíåíî ðóõ

ï³øîõîä³â íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä âóë. Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Ïðîð³çíî¿ íèæíüîþ ÷àñ-

òèíîþ òðîòóàðó íà íåïàðí³é ñòîðîí³ âóë. Õðå-

ùàòèê).

2. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çà-

õîä³â âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü

âóëèöÿìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

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

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè ó ðîáîò³ ìàð-

øðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

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

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 483 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто+герой Київ», «Про місцеве самоврядуван+

ня в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Загального положення про юридичну службу міністер+
ства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого по+
становою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказу Міністерства юстиції Укра+
їни від 06 липня 2011 року № 1805/5 «Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, ін+
шого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адмініс+
трацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно+правового акта», зареєс+
трованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 року за № 826/19564, наказу Головного управління
юстиції у місті Києві від 18 квітня 2007 року № 97/02 «Про порядок державної реєстрації нормативно+ пра+
вових актів у Головному управлінні юстиції у місті Києві», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у
місті Києві 19 квітня 2007 року за № 9/744:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ðåãëàìåíòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1810,

ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî þðèäè÷íå óïðàâ-

ë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27

êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 294, òàê³ çì³íè:

Ïóíêò 6 äîïîâíèòè íîâèì ï³äïóíêòîì 2 òàêî-

ãî çì³ñòó:

«2) çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ þðèäè÷íî¿

åêñïåðòèçè ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-

ò³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

òóº âèñíîâîê çà ôîðìîþ, çàòâåðäæåíîþ íàêà-

çîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 06 ëèïíÿ

2011 ðîêó ¹ 1805/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè

âèñíîâêó þðèäè÷íî¿ ñëóæáè ì³í³ñòåðñòâà, ³í-

øîãî öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà

éîãî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, ì³ñöåâèõ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåí-

íÿ þðèäè÷íî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòó íîðìàòèâíî-

ïðàâîâîãî àêòà», çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåð-

ñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07 ëèïíÿ 2011 ðîêó çà

¹ 826/19564;»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 2-32 ââàæàòè ï³ä-

ïóíêòàìè 3-33 â³äïîâ³äíî.

Ï³äïóíêò 25 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 26 — 33 ââàæàòè

ï³äïóíêòàìè 25 — 32 â³äïîâ³äíî.

Голова В. Кличко

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ³íôîðìàö³é-

íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð çàìîâíèêîì ðåàë³-

çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó «Âëàøòóâàííÿ ³í-

ôîðìàö³éíèõ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â

Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації інвестиційного проекту «Влаштування 

інформаційних програмно+технічних комплексів 
самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної 

інфраструктури для закладів охорони здоров’я комунальної
власності територіальної громади міста Києва»

Розпорядження № 508 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк+

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер+
но+ транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав+
ня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу+
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза+
вершеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протоколи від 28 листопада 2016 року № 91/2016, від 26 грудня 2016 року № 93/2016 та від 10 бе+
резня 2017 року № 95/2017), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів:
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ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) òà ñòâîðåííÿ â³ä-

ïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

3. 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

êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî»:

4.1. 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.

4.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëè-

â³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì ³íâåñ-

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

òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíî-

ìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç Äåïàð-

òàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

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

òàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

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

ñüêèì ì³ñüêèì ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèì

öåíòðîì.

4.3. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

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

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

òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíî-

ìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Äåïàð-

òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ

êîíêóðñó.

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é 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¿), Êè¿âñüêî-

ìó ì³ñüêîìó ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîìó

öåíòðó, ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-

ì³í³ñòðàö³ÿì, çàêëàäàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³

ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæå-

íîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà çàïè-

òàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ òà ìàòå-

ð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïî-

êàçíèê³â çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì

ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ

³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

6. 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.

7. 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

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïðèì³ùåíü

â³ää³ëåííÿ äåííîãî ñòàö³îíàðó òåðàïåâòè÷íî-

ãî ïðîô³ëþ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-

íî¿ äîïîìîãè 2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî, 5.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

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 óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãà-

ðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãà-

ðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà áóä³âíèö-

òâà íå ìåíøå äåñÿòè ðîê³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó 2017

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

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

ïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà

â åêñïëóàòàö³þ çàðàõîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î.Â.

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт 
приміщень відділення денного стаціонару 

терапевтичного профілю комунального 
некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико+санітарної 
допомоги № 2» Дарницького району 

м. Києва на вул. Архітектора Вербицького, 5
Розпорядження № 588 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре+
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення матеріально+технічної бази та підвищення якос+
ті надання медичних послуг:

Про заходи 
щодо охорони лісів від пожеж у 2017 році

Розпорядження № 595 від 22 травня 2017 року
Відповідно до статей 31, 86 Лісового кодексу України, Правил пожежної безпеки в лісах України, затвер+

джених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 року № 278, зареєс+
трованим у Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за № 328/10608, з метою забезпечення належ+
ного рівня охорони міських лісів від пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової охорони кому+
нальних підприємств лісопаркових господарств за дотримання правил пожежної безпеки і посилення робо+
ти з протипожежної профілактики на підприємствах, установах, в організаціях, яким надано в користуван+
ня земельні ділянки лісового фонду та розташованих поблизу лісових угідь:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñü-

êèõ ë³ñ³â äî ïîæåæîíåáåçïå÷íîãî ïåð³îäó 2017

ðîêó, çàõèñòó ¿õ â³ä ïîæåæ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ

ïðîòèïîæåæíî¿ îõîðîíè, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» (äàë³ — ÊÎ «Êè-

¿âçåëåíáóä»), Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñò-

ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³-

çóâàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â, çàòâåðäæåíèõ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó 

ì. Êèºâ³ (äàë³ — ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³) íà-

äàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»

ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ ë³ñîâèõ ïîæåæ (â³äïîâ³äíî äî

ïëàíó âçàºìîä³¿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ³ 

ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä») òà âñòàíîâèòè êîíòðîëü çà

îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ êîìó-

íàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ë³ñîïàðêîâèìè ãîñ-

ïîäàðñòâàìè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ÊÎ «Êè¿â-

çåëåíáóä» ïîæåæíî¿ áåçïåêè íà òåðèòîð³¿ ì³ñü-

êèõ ë³ñ³â.

4. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» çà ïî-

äàííÿì ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» òà ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè

ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷óâàòè ï³äâåçåííÿ âîäè äëÿ ë³ê-

â³äàö³¿ ë³ñîâèõ ïîæåæ ç ìåòîþ ïåðåêà÷óâàííÿ ¿¿

äî ïîæåæíèõ àâòîöèñòåðí ë³ñîâî¿ òà ïîæåæíî¿

îõîðîíè çã³äíî ç óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè.

5. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàä-

çâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ íà òåðèòîð³¿ ë³ñîïàðêîâèõ

ãîñïîäàðñòâ òà çàõîä³â ùîäî îõîðîíè ë³ñ³â â³ä

ïîæåæ ó 2017 ðîö³ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ ïðè-

çíà÷åíü, ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó â áþäæå-

ò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê, òà âëàñíèõ êîøò³â êî-

ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïî-

äàðñòâ, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ÊÎ «Êè¿âçåëåí-

áóä».

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïðà-

âèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè â ë³ñàõ Óêðà¿íè, çàòâåð-

äæåíèõ íàêàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ë³ñîâî-

ãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 27 ãðóäíÿ 2004

ðîêó ¹ 278, çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³

þñòèö³¿ Óêðà¿íè 24 áåðåçíÿ 2005 ðîêó çà

¹ 328/10608, ïðîòÿãîì ïîæåæîíåáåçïå÷íî-

ãî ïåð³îäó çàáîðîíÿºòüñÿ çà¿çä íà òåðèòîð³þ

ë³ñîâîãî ôîíäó êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ë³-

ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëà-

äó ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» (êð³ì òðàíçèòíèõ øëÿ-

õ³â), òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ ìåõàí³ç-

ì³â, çà âèíÿòêîì òèõ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ

äëÿ ë³ñîãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Ïðèïèíèòè Âñåñîþçíîìó íàóêîâî-äîñë³ä-

íîìó ³íñòèòóòó ïî åëåêòðîïîáóòîâèõ ìàøèíàõ

òà ïðèëàäàõ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,80 ãà, â³äâåäåíîþ çã³äíî

ç ïóíêòîì 3 ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 12

áåðåçíÿ 1966 ðîêó ¹ 323 «Ïðî â³äâîä çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì ì³ñ-

òà ï³ä êàï³òàëüíó çàáóäîâó», òà Óïðàâë³ííþ

ñïðàâàìè ÖÊ ËÊÑÌÓ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-

òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,04 ãà, â³ä-

âåäåíî¿ çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-

òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ

â³ä 6 âåðåñíÿ 1966 ðîêó ¹ 1292 «Ïðî â³äâîä

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ ñïðàâàìè ÖÊ

ËÊÑÌÓ ï³ä áóä³âíèöòâî êîìá³íàòó «Ìîëîäü»,

ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÑÒÂÓ ÄÅÐÆÀÂÍ²É ÊÎÌÏÀÍ²¯ Ç ÅÊÑÏÎÐÒÓ

ÒÀ ²ÌÏÎÐÒÓ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ ² ÏÎÑËÓÃ Â²ÉÑÜÊÎ-

ÂÎÃÎ ÒÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß «ÓÊÐ-

ÑÏÅÖÅÊÑÏÎÐÒ» áóä³âë³ (ëèñò äåðæàâíîãî êîí-

öåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» â³ä 14 ëþòîãî 2015

ðîêó ¹ UOÐ-3.01-1204, âèòÿã ç ªäèíîãî ðå-

ºñòðó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ùîäî äåð-

æàâíîãî ìàéíà, äîäàíèé äî ëèñòà Ôîíäó äåð-

æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 19 ëèñòîïàäà 2015

ðîêó ¹ 10-15-20961) òà â³äíåñòè ö³ çåìë³ äî

çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè.

2. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

ÄÅÐÆÀÂÍ²É ÊÎÌÏÀÍ²¯ Ç ÅÊÑÏÎÐÒÓ ÒÀ ²ÌÏÎÐ-

ÒÓ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ ² ÏÎÑËÓÃ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ÒÀ ÑÏÅ-

Ö²ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß «ÓÊÐÑÏÅÖÅÊÑ-

ÏÎÐÒ» çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8400 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:91:273:0013) äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ íà âóë.

Äåãòÿð³âñüê³é, 36 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõó-

íîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ ÄÅÐÆÀÂÍ²É ÊÎÌÏÀÍ²¯ Ç ÅÊÑ-

ÏÎÐÒÓ ÒÀ ²ÌÏÎÐÒÓ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ ² ÏÎÑËÓÃ Â²É-

ÑÜÊÎÂÎÃÎ ÒÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

«ÓÊÐÑÏÅÖÅÊÑÏÎÐÒ» áóä³âë³ (ëèñò äåðæàâíî-

ãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» â³ä 14 ëþòîãî

2015 ðîêó ¹ UOÐ-3.01-1204, âèòÿã ç ªäèíîãî

ðåºñòðó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ùîäî

äåðæàâíîãî ìàéíà, äîäàíèé äî ëèñòà Ôîíäó

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 19 ëèñòîïàäà

2015 ðîêó ¹ 10-15-20961) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ä-7092).

Про надання земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ДЕРЖАВНІЙ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ 
І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

«УКРСПЕЦЕКСПОРТ» для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі на вул. Дегтярівській, 36 у Шевченківському районі 

м. Києва
Розпорядження № 617 від 25 травня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен+
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас+
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Київської
міської ради від 31 березня 2016 року № 298/298 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНІЙ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» для експлуатації та обслуговування офісної будівлі на
вул. Дегтярівській, 36 у Шевченківському районі м. Києва» та розглянувши лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМ+
СТВА ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» від 26 квітня 2016 року № USE+24+4869, в межах функцій місцевого орга+
ну виконавчої влади:
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3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ ÄÅÐÆÀÂ-

Í²É ÊÎÌÏÀÍ²¯ Ç ÅÊÑÏÎÐÒÓ ÒÀ ²ÌÏÎÐÒÓ ÏÐÎ-

ÄÓÊÖ²¯ ² ÏÎÑËÓÃ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ÒÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß «ÓÊÐÑÏÅÖÅÊÑÏÎÐÒ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

05 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 1968/0/12/19-15, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 31 áå-

ðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 066-1010, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 30 êâ³ò-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 19-26-0.3-6358/2-15.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-

ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â â³ä 19 ñ³÷íÿ 1995 ðîêó ¹ 28-ð «Ïðî ðåºñòðà-

ö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ïîì³ñíî¿ Öåðê-

âè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñòèÿí-

ñüêèé Öåíòð Ñëîâî æèòòÿ» ó Ì³íñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ïîì³ñíî¿ Öåðêâè

Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñòèÿíñüêèé

Öåíòð Ñëîâî æèòòÿ» ó Ì³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Ïîì³ñíî¿ Öåðêâè Õðèñòèÿí

Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñòèÿíñüêèé Öåíòð Ñëî-

âî æèòòÿ» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Ïîì³ñíî¿ Öåðêâè Õðèñòèÿí â³ðè ªâàí-

ãåëüñüêî¿ «Õðèñòèÿíñüêèé Öåíòð Ñëîâî æèòòÿ»

ó Îáîëîíñüêîì ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâà-

íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

19 ñ³÷íÿ 1995 ðîêó ¹ 28-ð, âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету
Київської міської Ради народних депутатів від 19 січня 1995 року

№ 28+р «Про реєстрацію Статуту релігійної громади Помісної
Церкви Християн Віри Євангельської «Християнський Центр

Слово життя» у Мінському районі м. Києва»
Розпорядження № 616 від 25 травня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
старшого пресвітера релігійної громади Помісної Церкви Християн Віри Євангельської «Християнський Центр
Слово життя» у Оболонському районі м. Києва від 01 лютого 2017 року та протокол Загальних зборів членів ре+
лігійної громади Помісної Церкви Християн Віри Євангельської «Християнський Центр Слово життя» у Обо+
лонському районі м. Києва від 11 вересня 2016 року № 1:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç íàïðàöþâàííÿ ìå-

õàí³çìó âåäåííÿ ïðåòåíç³éíî¿ òà ïîçîâíî¿ ðî-

áîòè ç ïèòàíü äåìîíòàæó íåçàêîííî ðîçì³ùå-

íèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³ä-

ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîðãîâåëüíîãî, ïîáó-

òîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà çàòâåðäè-

òè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

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

òó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äãîòóâàòè òà ïî-

äàòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîïîçèö³¿ ùî-

äî ìåõàí³çìó âåäåííÿ ïðåòåíç³éíî¿ òà ïîçîâ-

íî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü äåìîíòàæó íåçàêîííî ðîçì³-

ùåíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äëÿ ïðîâàäæåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîðãîâåëüíîãî, ïî-

áóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà â òåðì³í äî 30

÷åðâíÿ2017 ðîêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòå-

ëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про утворення робочої групи з напрацювання механізму
ведення претензійної та позовної роботи з питань демонтажу
незаконно розміщених тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності торговельного, побутового,
соціально+культурного чи іншого призначення на території

міста Києва
Розпорядження № 619 від 25 травня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра+
їні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра+
ції) від 1 1 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра+
ції)»:

1. Ïîãîäèòèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çå-

ìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî» (äàë³ —

ÊÏ «Ïëåñî») ùîäî âèçíà÷åííÿ íà êîíêóðåíòíèõ

çàñàäàõ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â ñóá’ºêòà

ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî áóäå ðîçì³ùóâàòè òà åêñ-

ïëóàòóâàòè ïåðåñóâíèé àòðàêö³îí (òðîëåé) á³-

ëÿ ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ ç âëàøòóâàííÿì ñòàíö³é íà ïëÿæ³ «Öåí-

òðàëüíèé» íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ òà íà îãëÿ-

äîâîìó ìàéäàí÷èêó á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â

(äàë³ — ïåðåñóâíèé àòðàêö³îí) äî 15 æîâòíÿ

2017 ðîêó.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ òîðã³â òà ïîêëàäàííÿ

íà ïåðåìîæöÿ òîðã³â îáîâ’ÿçêó äîòðèìàííÿ âè-

ìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ïðè ïðîåêòó-

âàíí³, ðîçì³ùåíí³ òà åêñïëóàòàö³¿ ïåðåñóâíîãî

àòðàêö³îíó âçÿëî íà ñåáå ÊÏ «Ïëåñî».

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

3.1. Ïðîåêòóâàííÿ, ðîçì³ùåííÿ, åêñïëóàòà-

ö³ÿ ïåðåñóâíîãî àòðàêö³îíó ïåðåìîæöåì òîð-

ã³â çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ íèì

äîòðèìàííÿ âèìîã Ïðàâèë áóäîâè ³ áåçïå÷íî¿

åêñïëóàòàö³¿ àòðàêö³îííî¿ òåõí³êè, çàòâåðäæå-

íèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñå-

ëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðî-

ôè â³ä 01 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 110, çàðåºñ-

òðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07 êâ³ò-

íÿ 2006 ðîêó çà ¹ 405/12279, Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, òà ³íøèõ àêò³â, ùî âñòàíîâëþ-

þòü âèìîãè äî ðîçì³ùåííÿ ïåðåñóâíèõ àòðàê-

ö³îí³â.

3.2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ âèìîã

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ òà ³íøèõ àêò³â ï³ä ÷àñ âè-

ð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîçì³ùåííÿì ³

ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ ïåðåñóâíîãî àòðàê-

ö³îíó, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ïîêëàäàºòüñÿ íà ïåðåìîæöÿ òîðã³â.

4. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâè çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-

â’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про деякі організаційні питання, пов’язані з розміщенням
пересувного атракціону (тролей) у місті Києві

Розпорядження № 573 від 15 травня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь+

кої ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи звернен+
ня комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад+
міністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» від 16 березня
2017 року № 602 (221+244), з метою створення належних умов проведення дозвілля мешканців і гостей міста
Києва:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî íîâîãî êîðïóñó ë³-

öåþ ¹ 208 ì. Êèºâà íà âóë. Îâàíåñà Òóìàíÿíà,

2 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç ïè-

òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³í-

âåñòáóä-ÓÊÁ» (äàë³ — ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»)

çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà 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 òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíàòè 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 óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà áó-

ä³âíèöòâî îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âè-

êîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñ-

ïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íå ìåíøå äåñÿòè ðîê³â.

3.7. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

â 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïî-

êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про будівництво нового корпусу ліцею № 208 м. Києва 
на вул. Ованеса Туманяна, 2 у Дніпровському районі

Розпорядження № 621 від 25 травня 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:
Про внесення змін до статутів 

родопомічних закладів охорони здоров’я
Розпорядження № 568 від 13 травня 2017 року

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про місцеве само+
врядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад+
ських формувань», з метою приведення установчих документів закладів охорони здоров’я у відповідність з
вимогами законодавства України:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 6, çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 áåðåçíÿ 1998 ðîêó ¹ 493,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5, çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 áåðåçíÿ 1998 ðîêó ¹ 494,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 1, çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 áåðåçíÿ 1998 ðîêó ¹ 495,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ Ç, çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 áåðåçíÿ 1998 ðîêó ¹ 496,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ïåðèíàòàëüíîãî

öåíòðó ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

â³ä 10 áåðåçíÿ 1998 ðîêó ¹ 498 (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 693), âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

6. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 2, çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 1543 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó

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

äàºòüñÿ.

7. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî öåíòðó ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿

ìåäèöèíè, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
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êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17

æîâòíÿ 2007 ðîêó ¹ 1379, âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

8. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî íå-

êîìåðö³éïîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ìåäè÷íèé öåíòð «Àêàäåì³ÿ çäîðîâ’ÿ ëþäè-

íè» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 âåðåñíÿ 2015

ðîêó ¹ 847, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

9. Çàêëàäàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàáåçïå÷èòè ðå-

ºñòðàö³þ çì³í äî ñòàòóò³â ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîâîðîçíèêà Ì.Þ. 

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ — íà÷àëü-

íèêà â³ää³ëó êîíòðîëþ ñôåðè æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿä-

íîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантної посади заступника 

начальника Управління — начальника відділу контролю сфери
житлово+комунальних послуг Управління (інспекції) 

самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 

(категорія «Б»)
Розпорядження № 628 від 25 травня 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 № 21/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних по+
сад державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській держав+
ній адміністрації) від 22 травня 2017 року:

Про облаштування міні футбольного майданчика 
на території острова Долобецького 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 612 від 25 травня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи протокол від 16
грудня 2016 року № 92/2016 засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінан+
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, не+
завершеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен+
ням Київської міської державної адміністрації від 22 жовтня 2007 року № 1403, з метою облаштування міні
футбольного майданчика на території острова Долобецького у Дніпровському районі:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè

«Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè» çä³éñíèòè îáëàø-

òóâàííÿ ì³í³ ôóòáîëüíîãî ìàéäàí÷èêà íà òåðè-

òîð³¿ îñòðîâà Äîëîáåöüêîãî ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî

óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ) ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí)

ì. Êèºâà:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó îðãà-

í³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîíëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.2. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051, òà Ïîðÿäêîì ïðîâå-

äåííÿ ðåìîíòó òà óòðèìàííÿ îá’ºêò³â áëàãîóñò-

ðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì

Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü æèòëî-

âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 23 âåðåñíÿ

2003 ðîêó ¹ 154, çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåð-

ñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 12 ëþòîãî 2004 ðîêó çà

¹ 189/8788.

3.3. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, áó-

äå çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, çàëó÷åíèõ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ ì³í³ ôóòáîëü-

íîãî ìàéäàí÷èêà íà òåðèòîð³¿ îñòðîâà Äîëî-

áåöüêîãî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ïðèéìàºòüñÿ

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà æèò-

ëîâèé áóäèíîê ¹ 7-à íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìî-

âè÷à, çîâí³øíþ ìåðåæó îïåðàòèâíî-äèñïåò-

÷åðñüêî¿ ñëóæáè, ìåðåæó äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿

â³ä Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà ïåðåäàòè äî ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1,

2, 3.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî âóëè÷íó âîäîïðîâ³äíó

ìåðåæó òà âîäîïðîâ³äí³ ââîäè â³ä Ñëóæáè áåç-

ïåêè Óêðà¿íè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòíîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââî-

äîêàíàë» â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-

äîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ

âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

óêëàäåíîþ 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿

äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàé-

íîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà â³ä 01 ãðóä-

íÿ 2006 ðîêó) ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òî-

âàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» çã³äíî ç äîäàòêîì 4.

3. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìåðå-

æó çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ â³ä Ñëóæáè áåçïåêè

Óêðà¿íè òà çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî

â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì åëåêò-

ðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà

«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» çã³äíî ç äîäàòêîì 5.

4. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàç-

íà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà

íàäàòè êîï³¿ àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ äî Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèé-

ìàííÿ-ïåðåäà÷ó îá'ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ

2-3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñü-

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

ïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

житлового будинку № 7+а на вул. Михайла Максимовича,
зовнішньої мережі оперативно+диспетчерської служби, 

мережі дощової каналізації, 
вуличної мережі водопостачання 

та водопровідних вводів, мережі зовнішнього освітлення 
Служби безпеки України

Розпорядження № 669 від 6 червня 2017 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету
Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття
до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних
мереж та об'єктів соціальної інфраструктури», враховуючи наказ Центрального управління Служби безпеки
України від 22 лютого 2017 року № 120 «Про передачу житлового будинку № 7+а на вул. Михайла Максимовича
та інженерних мереж у комунальну власність» і звернення Служби безпеки України від 03 березня 2017 року
№ 19/2+759, від 15 березня 2017 року № 19/2+937:

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 21 лютого 2007 року № 162 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Повного Євангелія «Ранкова Зірка» у Голосіївському районі 
м. Києва»

Розпорядження № 608 від 23 травня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву ке+

рівника релігійної громади Повного Євангелія «Ранкова Зірка» у Голосіївському районі м. Києва від 21 берез+
ня 2017 року та протокол Загальних Зборів релігійної громади Повного Євангелія «Ранкова Зірка» у Голосіїв+
ському районі м. Києва від 25 лютого 2017 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 ëþòîãî 2007

ðîêó ¹ 162 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³-

ã³éíî¿ ãðîìàäè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ðàíêîâà

Ç³ðêà» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà-

ê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ðàí-

êîâà Ç³ðêà» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³-

ã³éíà ãðîìàäà Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ðàíêîâà Ç³ð-

êà» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ðàíêîâà Ç³ðêà» ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâà-

íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 ëþòîãî 2007 ðîêó

¹ 162, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко 

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 05 грудня 2011 року № 2262 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Християн Віри

Євангельської «Храм Духа Святого» 
у Оболонському районі м. Києва»
Розпорядження № 605 від 23 травня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го+
лови Ради Громади релігійної громади Християн Віри Євангельської «Храм Духа Святого» у Оболонському
районі м. Києва від 28 березня 2017 року та протокол Загальних Зборів членів релігійної громади Християн Ві+
ри Євангельської «Храм Духа Святого» у Оболонському районі м. Києва від 26 січня 2017 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ãðóäíÿ 2011 ðî-

êó ¹ 2262 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðàì

Äóõà Ñâÿòîãî» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëü-

ñüêî¿ «Õðàì Äóõà Ñâÿòîãî» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàí-

ãåëüñüêî¿ «Õðàì Äóõà Ñâÿòîãî» ó Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðàì

Äóõà Ñâÿòîãî» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ãðóäíÿ 2011

ðîêó ¹ 2262, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко 
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1. Óíåñòè çì³íè äî ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Êè¿âñüêå

ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿", çàòâåðä-

æåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25 âåðåñíÿ 2001 ðîêó

¹ 2000 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ñ³÷íÿ 2016

ðîêó ¹ 32), âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè "Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåí-

òàðèçàö³¿" â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå-

÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî ñòàòóòó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñü-

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

ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін до статуту комунального підприємства
Київської міської ради «Київське міське бюро технічної

інвентаризації»
Розпорядження № 683 від 8 червня 2017 року

Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самовряду+
вання в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб + підприємців та
громадських формувань", рішення Київської міської ради від 02 липня 2016 року № 786/786 "Про затверд+
ження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання кому+
нального сектора економіки в місті Києві", з метою приведення установчих документів у відповідність до ви+
мог законодавства:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò

ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàä³îíó ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè

¹ 64 ì. Êèºâà íà âóë. Óøèíñüêîãî, 32 ó

Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, Ñîëîì'ÿíñüêó

ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

3. Ñîëîì'ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã

çàêîíîäàâñòâà ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó

áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿

äîêóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà

çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.4. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³

êðåñëåííÿ íàäàòè íà ðîçãëÿä Äåïàðòàìåíòó

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàíåñåííÿ äî áàçè

ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

3.5. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.6. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã

çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.7. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051.

3.8. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá'ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ'ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè

ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê

åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà íå ìåíøå í³æ äåñÿòü ðîê³â.

3.9. Ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

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

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò

òà ïðèéíÿòòÿ îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

5. 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

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî

ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова В. Кличко 

Про реконструкцію стадіону 
спеціалізованої школи № 64 м. Києва на вул. Ушинського, 32 

у Солом'янському районі
Розпорядження № 714 від 16 червня 2017 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", з метою створення належних умов для виховання дітей:

Óíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó åêî-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

05 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 194 (â ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 656), âèêëàâøè ¿¿ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ,

Голова В. Кличко 

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін 
до структури Департаменту 

економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 711 від 15 червня 2017 року
Відповідно до законів України "Про столицю України + місто+герой Київ", "Про місцеве самоврядування

в Україні", рішення Київської міської ради 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. Àíóëþâàòè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ë³öåíç³àòà

âèäàíó â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëèñòîïàäà 2014

ðîêó ¹ 1312 "Ïðî âèäà÷ó ë³öåíç³¿ òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áåð³çêè-ñåðâ³ñ"

(êîä ªÄÐÏÎÓ 37649754, Êè¿âñüêà îáë.,

Âèøãîðîäñüêèé ðàéîí, ì³ñòî Âèøãîðîä,

ì³êðîðàéîí "Áåð³çêè" áóäèíîê 6, îô³ñ 134)

ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 287841 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко 

Про анулювання ліцензії, 
виданої товариству з обмеженою відповідальністю 

«Берізки+сервіс»
Розпорядження № 713 від 15 червня 2017 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів
господарської діяльності":

1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

18 áåðåçíÿ 1992 ðîêó ¹ 270 "Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó íåçàëåæíî¿ ºâàíãåëüñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè â Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" òàê³

çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ð³øåííÿ ñëîâà

"íåçàëåæíî¿ ºâàíãåëüñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè

â Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" çàì³íèòè

ñëîâàìè "Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ðåë³ã³éíà Ãðîìàäà

Õðèñòèÿíñüêà Öåðêâà "Á³áë³éíà Ñï³âäðóæí³ñòü"

ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà";

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî ñòàòóòó íåçàëåæíî¿

ºâàíãåëüñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè "Á³áë³éíà

ñï³âäðóæí³ñòü" â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàðåºñòðîâàíîãî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â, â³ä

18 áåðåçíÿ 1992 ðîêó ¹ 270, âèêëàâøè éîãî â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко 

Про внесення змін 
до рішення виконавчого комітету 

Київської міської Ради народних депутатів 
від 18 березня 1992 року № 270 

«Про реєстрацію статуту незалежної євангельської 
релігійної громади в Московському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 720 від 16 червня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву
Голови Виконавчої ради незалежної євангельської релігійної громади "Біблійна співдружність" в Голосіївському
районі м. Києва від 22 березня 2017 року та протокол Загальних зборів членів незалежної євангельської
релігійної громади "Біблійна співдружність" в Голосіївському районі м. Києва від 09 січня 2017 року № 1:

Ïóíêò 6 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

¹ 77 "Ïðî îïëàòó ïðàö³ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ

ï³äïðèºìñòâ, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ï³äïðèºìñòâ òà îá'ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ,

çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà" âèêëàñòè

â òàê³é ðåäàêö³¿:

"6. Âñòàíîâèòè, ùî êåð³âíèêó ï³äïðèºìñòâà

(îá'ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) ìîæå âèïëà÷óâàòèñÿ

ïðåì³ÿ çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè çà êâàðòàë ó ðîçì³ð³

äî òðüîõ ì³ñÿ÷íèõ ïîñàäîâèõ îêëàä³â êåð³âíèêà

ï³äïðèºìñòâà (îá'ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) çà

ðàõóíîê òà â ìåæàõ ñòâîðåíîãî íà ï³äïðèºìñòâ³

(îá'ºäíàíí³ ï³äïðèºìñòâ) ôîíäó ìàòåð³àëüíîãî

çàîõî÷åííÿ â ðàç³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ òàêèõ

óìîâ:

íàÿâí³ñòü ïðèáóòêó (÷èñòîãî, âàëîâîãî);

â³äñóòí³ñòü ïðîñòðî÷åíî¿ äåá³òîðñüêî¿ òà

êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ó òîìó ÷èñë³: ç

âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì

ï³äïðèºìñòâà (îá'ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ); ç

â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà; ç³ ñïëàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ÷àñòèíè

äîõîäó â³ä ïåðåäà÷³ â îðåíäó êîìóíàëüíîãî

ìàéíà, âñòàíîâëåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé

ð³ê; ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ

ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â òà ºäèíîãî

âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå

ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè, íåâèêîíàííÿ

óìîâ êîíòðàêòó, ïîðóøåííÿ òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè

ïðåì³ÿ çìåíøóºòüñÿ àáî íå íàðàõîâóºòüñÿ ó

òîìó çâ³òíîìó ïåð³îä³, â ÿêîìó âèÿâëåíî â³äïîâ³äíå

ïîðóøåííÿ (çà îêðåìèì ð³øåííÿì).

Óìîâè, êîíêðåòí³ äèôåðåíö³éîâàí³ ïîêàçíèêè

òà ðîçì³ðè ïðåì³þâàííÿ çà ¿õ âèêîíàííÿ

âñòàíîâëþþòüñÿ êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ

(îá'ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ) â êîíòðàêò³ çà

ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî çàñòóïíèêîì

ãîëîâè ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, äî ñôåðè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÿêîãî

â³äíåñåíî êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíîãî

ï³äïðèºìñòâà."

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про внесення змін 
до пункту 6 розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 січня 2017 року № 77 "Про оплату праці керівників
державних підприємств, переданих до сфери управління

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), підприємств 

та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності
територіальної громади міста Києва"

Розпорядження № 736 від 21 червня 2017 року
Відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", постанови Кабінету

Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", з метою упорядкування
оплати праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об'єднань підприємств, заснованих
на комунальній власності територіальної громади міста Києва:
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1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 ëèñòîïàäà

2003 ðîêó ¹ 2151 "Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó

ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí

"Öåðêâà "Ä³ì Ìèëîñåðäÿ" ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà" òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà "ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ

õðèñòèÿí "Öåðêâà "Ä³ì Ìèëîñåðäÿ" ó Äí³ïðîâñü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" çàì³íèòè ñëîâàìè "ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ "Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ºâàíãåëüñüêèõ

õðèñòèÿí "Öåðêâà "Ä³ì Ìèëîñåðäÿ" ó Äí³ïðîâñü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí "Öåðêâà "Ä³ì

Ìèëîñåðäÿ" ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 ëèñòîïà-

äà 2003 ðîêó ¹ 2151, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 18 листопада 2003 року 
№ 2151 «Про реєстрацію Статуту 

релігійної громади євангельських християн 
«Церква «Дім Милосердя» у Дніпровському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 721 від 16 червня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву
пресвітера релігійної громади євангельських християн "Церква "Дім Милосердя" у Дніпровському районі 
м. Києва від 07 квітня 2017 року та протокол загальних зборів членів релігійної громади євангельських християн
"Церква "Дім Милосердя" у Дніпровському районі м. Києва від 28 січня 2017 року № 33:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ çîâí³øíüî-

ãî îñâ³òëåííÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ çà àä-

ðåñîþ: âóëèöÿ ßêóáà Êîëàñà, 1-â ó Ñâÿòîøèíñü-

êîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåêò-

ðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà

"Êè¿âì³ñüêñâ³òëî" çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ çà

àäðåñîþ: âóëèöÿ ßêóáà Êîëàñà, 1-â ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà

"Êè¿âì³ñüêñâ³òëî":

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåðä-

æåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³ êðåñ-

ëåííÿ íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàíåñåííÿ äî áàçè ì³ñòî-

áóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

3.6. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàáåçïå-

÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿  ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó 

¹ 1051/1051.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ çà

àäðåñîþ: âóëèöÿ ßêóáà Êîëàñà, 1-â ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãà-

ðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç

ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ çà

àäðåñîþ: âóëèöÿ ßêóáà Êîëàñà, 1-â ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó 2017 ðîö³ áóäå

çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàð-

òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîá-

êè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà áóä³âíèöòâà ìå-

ðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íà ïðèáóäèí-

êîâ³é òåðèòîð³¿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ ßêóáà Êî-

ëàñà, 1-â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà

äî ïðîåêò³â ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³

ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà

ïðèéíÿòòÿ îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, ìàéíî ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñü-

êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíè-

êà Ì. Þ. 

Голова В. Кличко

Про будівництво 
мережі зовнішнього освітлення 

на прибудинковій території за адресою: 
вулиця Якуба Коласа, 1+в у Святошинському районі 

міста Києва
Розпорядження № 726 від 16 червня 2017 року

Відповідно до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених
пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення комфортності світлового середовища
у Святошинському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò

ç ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-

ãî çàêëàäó ¹ 306 íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêî-

ìó, 40-à ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷å-

íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, Ñî-

ëîì'ÿíñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó

àäì³í³ñòðàö³þ.

3. Ñîëîì'ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàí-

íÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàò-

âåðäæåííÿ.

3.4. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³ êðåñ-

ëåííÿ íàäàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-

áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàíåñåííÿ äî áàçè

ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

3.5. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.6. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.7. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàáåçïå÷èòè

äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà,

çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.8. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà ðå-

êîíñòðóêö³þ îá'ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ'ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê

åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà íå ìåíøå í³æ äåñÿòü ðîê³â.

3.9. Ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

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

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîåêòó Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê.

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 ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò

òà ïðèéíÿòòÿ îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çàðàõîâàíî äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñü-

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

ïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію будівлі 
дошкільного навчального закладу № 306 

на просп. Повітрофлотському, 40+а у Солом'янському районі
Розпорядження № 723 від 16 червня 2017 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", з метою створення належних умов для виховання дітей:

Про затвердження робочого проекту 
«Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва: 

вул. Алма+Атинська від вул. Празької до вул. Літинської,
Дніпровський район»

Розпорядження № 722 від 16 червня 2017 року
Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто+герой Київ", постанови Кабінету

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 Кабінету Міністрів
України":

1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò "Êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ì. Êèºâà: âóë. Àëìà-

Àòèíñüêà â³ä âóë. Ïðàçüêî¿ äî âóë. Ë³òèíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí", âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò

ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³ä 14 ãðóäíÿ2016 ðîêó ¹ 28-0311-16-À Äåðæàâíîãî

ï³äïðèºìñòâà "Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿

äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè" òà åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó êîøòîðèñíî¿ ÷àñòèíè

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (ïîçèòèâíèé), â³ä 22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 28-0052-17-À (28-0311-16-À)

Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà

Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè" ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показники Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва Капітальний ремонт

Категорія дороги Магістральна вулиця районного
значення

Довжина ділянки км 3,571

Мінімальний радіус кривої у плані м 120

Максимальний поздовжній ухил % 55,7

Мініматьні радіуси вертикальних кривих: 
опуклих 
увігнутих

м 
м

2200 
1200

Ширина проїзної частини м 2x7,00; 14,00

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина трамвайної колії м 5,40

Шляхопровід через залізничні колії:
довжина
габарит
кількість трамвайних колій
тимчасове навантаження від рухомого складу

м
м
шт.

42,32
Г(14,0+1,5+0,75
2
А11 ,НГ(60, трамвай

Верхній шар покриття Дрібнозернистий щільний
асфальтобетон марки І типу Б на
бітумі БМПА 60/90(53

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту в
поточних цінах станом на 15 березня 2017  в тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 
зворотні суми

тис. грн
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

260329,990
209568,329 
464,987 
50296,674 
2556,148

Тривалість капітального ремонту міс. 15

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 äåòàëüíî¿

ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îá'ºêòà

ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè

ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà íå ìåíøå í³æ 10 ðîê³â.

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко
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ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

№ 
п/п

Дані про об’єкт оренди

Характе-
ристика

Місце-
знаходження

Загальна 
площа, кв. м

Запропонована заявником мета використання 
приміщення

Строк оренди, 
запропонований 

заявником
Орендна ставка

Орендна 
плата за 1 кв. м 

у грн

Розмір орендної 
плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" 
(м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1. 1 поверх Павла Тичини 
просп., 13 24,39

розміщення торгівельного об'єкта з продажу 
непродовольчих товарів, алкогольних та 

тютюнових виробів
2 роки 364 дні

Станом на 31.03.2017

18% 260,74 6336,00

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

У зв'язку зі зміною тарифів на природний газ для установ та організацій, 
що фінансуються з державного бюджету та для категорії інших споживачів, 
тарифу на електричну енергію, тарифу на централізоване постачання холодної 
води, а також розміру мінімальної заробітної плати, TOB "Новобудова" здій-
снено корегування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво 
та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої 
води, розраховані відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011р. 
№ 869, та подано до Київської міської державної адміністрації на затвердження.

Для категорії "Населення" розмір тарифу на теплову енергію за 1 Гкал 
становить 1237,81 грн з ПДВ.

Для категорії "Бюджетні установи" розмір тарифу на теплову енергію за 
1 Гкал становить 1734,48 грн з ПДВ.

Для категорії "Інші споживачі" (крім населення) розмір тарифу на теплову 
енергію за 1 Гкал становить 1734,48 грн з ПДВ.

Плановий тариф на послугу з централізованого опалення при наяв-
ності квартирного та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, 
яка використовується на опалення для категорії "Населення", становить 
1268,33 грн з ПДВ за 1 Гкал.

Плановий тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопос-
тачання для категорії "Населення" становить 79,64 грн з ПДВ за 1 куб. м.

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифів приймаються на адресу 
TOB "Новобудова" 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10 протягом 
14 календарних днів після виходу оголошення.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду наступні об'єкти, що належать до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

1) вул. Курчатова, 8-а, загальна площа – 39,3 кв.м, 1 поверх, мета використання за заявою ініціа-
тора оренди – інше використання нерухомого майна (надання освітніх послуг з дошкільної підготовки 
(погодинно), вартість об'єкта оренди – 677 000,00 грн, ставка орендної плати – 15%, місячна орендна 
плата (без ПДВ) – 1086,01 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач майна – Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації, розташоване за адресою: вул. Закревського, 15-а.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата 
без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень про-
водиться – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди наступних нежитлових приміщень:
- цокольного поверху площею 152,4 кв. м в 

будинку № 6/8 на вул. Тверському тупику для 
розміщення громадської організації, на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності; 

- першого поверху площею 31,6 кв. м в будинку 
№ 21/17 на пров. Бутишев (приміщення включені 
до переліку об’єктів, які можуть бути відчужені на 
аукціоні, за конкурсом), для розміщення: гро-
мадської організації, яка здійснює безкоштовну 
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію 
та адаптацію інвалідів та інших осіб – учасників 
АТО; торговельного об’єкта, що реалізує про-
довольчі товари, крім товарів підакцизної групи; 
суб’єкта, що здійснює побутове обслуговування 
населення;- торговельного об’єкта з продажу 
товарів дитячого асортименту;

- другого поверху площею 91,0 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській (приміщення вклю-
чені до переліку об’єктів, які можуть бути відчужені 
на аукціоні, за конкурсом) для розміщення: гро-
мадської організації, яка здійснює безкоштовну 
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію 
та адаптацію інвалідів та інших осіб – учасників 
АТО; благодійної, громадської організації на 
площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності; 

- цокольного поверху площею 180,4 кв. м в 
будинку № 12 на вул. Предславинській (примі-
щення включені до переліку об’єктів, які можуть 
бути відчужені на аукціоні, за конкурсом) для роз-
міщення: громадської організації, яка здійснює 
безкоштовну психологічну, соціальну допомо-
гу, реабілітацію та адаптацію інвалідів та інших 
осіб – учасників АТО; благодійної, громадської 
організації на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності; 
фізкультурно-спортивного закладу, діяльність 
якого спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту;

- першого поверху площею 89,8 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській (приміщення вклю-
чені до переліку об’єктів, які можуть бути відчужені 
на аукціоні, за конкурсом) для розміщення: гро-
мадської організації, яка здійснює безкоштовну 
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та 
адаптацію інвалідів та інших осіб – учасників АТО, 
учасників організацій; адаптації дітей-інвалідів та 
дітей з вадами розвитку; благодійної, громадської 
організації на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності; 

- першого поверху площею 28,7 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі для розміщення 
ательє, офісу, громадської організації на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності; 

- першого поверху площею 49,6 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі для розміщення 
громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької 
діяльності;

- першого поверху площею 107,9 кв. м в бу-
динку № 33 літ. А на вул. Лютеранській (будинок є 
пам’яткою архітектури та містобудування місцевого 
значення) для розміщення: благодійної, громад-
ської організації на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності; 
суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення;

- підвального поверху площею 28,7 кв. м в 
будинку № 4 на вул. М. Бойчука для розміщення: 
суб’єкта господарювання, що здійснює проектні 
роботи; офісу. 

Конкурс відбудеться о 14.30 год 09 серпня 2017 
року в приміщенні Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації, яка розташована за 
адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 
15, фойє актової зали на 2 поверсі. 

Конкурсна документація та інші матеріали 
оформляються відповідно до вимог додатку 2 
до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280.

Місце подання конкурсної документації: 01010, 
м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15 кім. 
210 (пн. – чт. з 9.00 до  18.00, пт. з 9.00 до 16.45. 

Обідня перерва з 13.00 до 13.45).
Кінцевий термін подання конкурсної докумен-

тації до 18.00 год 03 серпня 2017 року.
Стартовий розмір орендної плати по об’єкту:
- цокольного поверху площею 152,4 кв. м 

в будинку № 6/8 на вул. Тверському тупику – 
11559,09 без ПДВ; 

- першого поверху площею 31,6 кв. м в будинку 
№ 21/17 на пров. Бутишев – 7395,33 грн без ПДВ;

- другого поверху площею 91,0 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській – 7111,71 грн без ПДВ; 

- цокольного поверху площею 180,4 кв. м в бу-
динку № 12 на вул. Предславинській – 14117,38 грн 
без ПДВ;

- першого поверху площею 89,8 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській – 7349,78 грн 
без ПДВ; 

- першого поверху площею 28,7 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі – 9881,25 грн без ПДВ; 

- першого поверху площею 49,6 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі – 3238,64 грн без ПДВ;

- першого поверху площею 107,9 кв. м в бу-
динку № 33 літ. А на вул. Лютеранській – 14710,83 
грн без ПДВ;

- підвального поверху площею 28,7 кв. м в 
будинку № 4 на вул. М. Бойчука – 6853,75 грн 
без ПДВ. 

 Строк оренди по об’єкту:
- цокольного поверху площею 152,4 кв. м в 

будинку № 6/8 на вул. Тверському тупику – 2 
роки 364 дні; 

- першого поверху площею 31,6 кв. м в будинку 
№ 21/17 на пров. Бутишев – до моменту підписання 
акту приймання – передачі з покупцем об’єкта 
приватизації, але не більше ніж 2 роки 364 дні;

- другого поверху площею 91,0 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській – до моменту під-
писання акту приймання – передачі з покупцем 
об’єкта приватизації, але не більше ніж 2 роки 
364 дні; 

- цокольного поверху площею 180,4 кв. м 
в будинку № 12 на вул. Предславинській – до 
моменту підписання акту приймання – передачі 
з покупцем об’єкта приватизації, але не більше 
ніж 2 роки 364 дні;

- першого поверху площею 89,8 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській – до моменту під-
писання акту приймання – передачі з покупцем 
об’єкта приватизації, але не більше ніж 2 роки 
364 дні; 

- першого поверху площею 28,7 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі – 2 роки 364 дні; 

- першого поверху площею 49,6 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі – 2 роки 364 дні;

- першого поверху площею 107,9 кв. м в будинку 
№ 33 літ. А на вул. Лютеранській – 2 роки 364 дні;

- підвального поверху площею 28,7 кв. м в 
будинку № 4 на вул. М. Бойчука – 2 роки 364 дні. 

Розмір авансової орендної плати по об’єкту:
- цокольного поверху площею 152,4 кв. м 

в будинку № 6/8 на вул. Тверському тупику – 
23118,18 без ПДВ; 

- першого поверху площею 31,6 кв. м в будинку 
№ 21/17 на пров. Бутишев – 14790,66 грн без ПДВ;

- другого поверху площею 91,0 кв. м в будинку 
№ 12 на вул. Предславинській – 14223,42 грн без ПДВ; 

- цокольного поверху площею 180,4 кв. м в 
будинку № 12 на вул. Предславинській – 28234,76 
грн без ПДВ;

- першого поверху площею 89,8 кв. м в бу-
динку № 12 на вул. Предславинській – 14699,56 
грн без ПДВ; 

- першого поверху площею 28,7 кв. м в бу-
динку № 19 на Печерському узвозі – 19762,50 
грн без ПДВ; 

- першого поверху площею 49,6 кв. м в будинку 
№ 19 на Печерському узвозі – 6477,28 грн без ПДВ;

- першого поверху площею 107,9 кв. м в бу-
динку № 33 літ. А на вул. Лютеранській – 29421,66 
грн без ПДВ;

- підвального поверху площею 28,7 кв. м в 
будинку № 4 на вул. М. Бойчука – 13707,50грн 
без ПДВ. 

 Реквізити для внесення авансової оренд-
ної плати:

Призначення платежу: авансова орендна плата 
для участі у конкурсі на право оренди майна 
комунальної власності.

Одержувач: Комунальне підприємство "Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Пе-
черського району м. Києва", р/р 26001192399100 
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк",            
МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211

Умови конкурсу:
- орендна плата відповідно до конкурсної 

пропозиції переможця, але не менше стартової;
- крім орендної плати орендар сплачує:
- податки та збори у розмірах та порядку, ви-

значеному законодавством України, додатково до 
орендної плати нараховується податок на додану 
вартість у розмірах та порядку, визначених зако-
нодавством України, який сплачується орендарем 
разом з орендною платою;

- компенсація витрат підприємства (балансоу-
тримувача) за користування земельною ділянкою, 
на якій розташований об’єкт оренди;

- комунальні послуги, частку витрат на утри-
мання прибудинкової території, пропорційно 
орендованій площі, на ремонт покрівлі, фасаду, 
вивіз сміття тощо, послуг по технічному обслу-
говуванню інженерного обладнання внутріш-
ньобудинкових мереж відповідно до договору, 
укладеного між орендарем та підприємством 
– балансоутримувачем;

- експлуатаційні витрати підприємства – балан-
соутримувача відповідно до договору, укладеного 
між орендарем та підприємством – балансоу-
тримувачем;

- послуги страховика (протягом місяця після 
укладання договору оренди орендар зобов’язаний 
застрахувати об’єкт оренди на користь підприєм-
ства – балансоутримувача, постійно поновлювати 
договір страхування таким чином, щоб увесь строк 
об’єкт був застрахований); 

- орендна плата за кожний наступний місяць 
визначається шляхом коригування орендної 
плати за попередній місяць на індекс інфляції за 
поточний місяць;

- компенсація переможцем конкурсу витрат 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди у встановленому законом порядку (передує 
укладанню договору оренди);

- компенсація переможцем конкурсу витрат на 
опублікування оголошень про вивчення попиту на 
об’єкт оренди та інформації про конкурс в газеті 
"Хрещатик" (передує укладанню договору оренди);

- використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням;

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта 
оренди;

- забезпечення орендарем зобов’язання по 
сплаті орендної плати у вигляді авансової орендної 
плати в розмірі не менш ніж орендна плата за два 
місяці (сплачується протягом 10 календарних днів 
з дати підписання договору);

- утримання об’єкта відповідно до санітарно- 
екологічних та протипожежних норм, дотримання 
правил охорони праці;

- підтримання належних умов експлуатації та 
технічного стану об’єкта оренди;

- виконання у повному обсязі усіх зобов’язань, 
зазначених у договорі оренди;

- сума авансової орендної плати для участі 
у конкурсі переможця конкурсу враховується в 
рахунок орендної плати;

- сума авансової орендної плати для участі у 
конкурсі повертається особам, які не стали пере-
можцями підприємством – балансоутримувачем 
протягом трьох робочих днів після отримання 
повідомлення орендодавця;

- авансова орендна плата не повертається 
переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким 
пропонувалось підписати договір оренди, у разі 
не підписання ними договору оренди;

- по об’єкту – нежитлове приміщення першого 
поверху площею 107,9 кв. м в будинку № 33 літ. 
А на вул. Лютеранській – укладання орендарем 
охоронного договору на об’єкт оренди – пам’ятку 
архітектури та обов’язкове дотримання його умов.

- Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua
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До 1 жовтня Київрада 
окреслить основні доходи та 
видатки бюджету на 2018 рік
НА МИНУЛОМУ тижні на засіданні постійної комісії Київради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати 
підтримали проект рішення «Про надання доручення виконавчому 
органу Київської міської ради Київській міській державній адміні-
страції щодо підготовки проекту рішення Київської міської ради 
про основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік». 

Цим рішенням Київрада зобов’язує виконавчий орган, КМДА на-
працювати документ, який визначатиме основні пріоритети голов-
ного кошторису міста. Його мають оприлюднити до кінця вересня. 

«Це вперше в історії Києва столиця так заздалегідь зможе озна-
йомитися з основними цифрами та головними напрямами фінан-
сування на 2018 рік. Це дуже важливе для міста рішення, адже тоді 
ми зможемо пропрацювати кожен пункт, а не приймати похапцем 
головний фінансовий документ столиці», – зазначив голова по-
стійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков 

У Пущі-Водиці стартує «Національне скаутське 
джемборі»
СЬОГОДНІ  у міжнародному 
дитячому центрі «Артек» у Пу-
щі-Водиці відбудеться урочисте 
відкриття всеукраїнського зльоту 
«Національне скаутське джембо-
рі». Захід триватиме з 18 до 27 
липня. Після урочистої частини 
на гостей чекає оглядова екскурсія 
освітніми локаціями джемборі, 
знайомство зі скаут-лідерами, 
фінал будівництва національного 
прапору та гербу України із лего, 
фотосесія. Також для учасників 
проведуть різноманітні актив-
ності, ігри, тренінгові заняття, 
конкурси, фестивалі та концерти. 

Організатор заходу: ВМГО «На-
ціональна організація скаутів Укра-
їни» за підтримки Міністерства 
молоді та спорту України. 

Мета джемборі – скаутське 
дружнє єднання дітей і молоді з 
різних куточків України, спіль-
не вдосконалення вмінь, участь у 

змаганнях, обмін досвідом, зна-
йомство з інноваційними про-
грамами, формування здорового 

способу життя та навичок безпечної 
поведінки, розвиток лідерських 
якостей учасників 

Велокараван дружби Україна – Корея 
З НАГОДИ 25 річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Кореєю 
та Україною відбудеться велокараван 
дружби по території нашої держави. 

«Цього року Корея та Україна від-
значають 25-ту річницю встановлення 
дипломатичних відносин. Через це та 
з нагоди проведення XXIII Зимових 
олімпійських ігор в м. Пьончанг (Респу-
бліка Корея) з 24 по 30 липня 2017 року 
під патронатом Посольства Республіки 
Корея відбудеться «Велокараван дружби 
Україна – Корея» по містах України», – 
повідомляють організатори заходу. 

Відзначається, що така спортивна 
подія відбудеться в нашій країні впер-
ше. Маршрут велокаравану пройде 
через Вінницьку (м. Немирів), Кірово-
градську області (м. Кропивницький), 
міста Миколаїв, Херсон, Одесу та за-
вершиться в Києві 30 липня. 

В заході візьмуть участь професійна 
команда велосипедистів з Кореї (до її 
складу входять чоловіки та жінки – всьо-
го 15 учасників) та команда Федерації 
велоспорту України (10 учасників) 

До комунальної власності 
міста повернуто будівлю 
вартістю понад 2 млн грн 
ЗА РЕАГУВАННЯ органів прокуратури Києва з незаконного 
володіння до комунальної власності повернуто будівлю площею 
1245,9 м² та вартістю понад 2 млн грн, що розташована на вул. 
В’ячеслава Чорновола у Шевченківському районі. 

Встановлено, що вказана споруда вибула з комунальної власності 
без відповідного рішення органу місцевого самоврядування на 
підставі підробленого договору купівлі-продажу. 

В подальшому спірний об’єкт нерухомості було внесено до ста-
тутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. 

Господарський суд міста погодився з доводами прокуратури, 
що спірне майно вибуло із власності територіальної громади поза 
її волею, а тому підлягає витребуванню на користь Київради, та 
задовольнив позов у повному обсязі. 

Крім того, столичною прокуратурою зареєстровано та розсліду-
ється кримінальне провадження, розпочате за фактом підроблення 
договору купівлі-продажу вказаної комунальної будівлі 

У столиці один із найнижчих показників 
безробіття у державі 
РІВЕНЬ безробіття, визначений за методологією 
Міжнародної організації праці (МОП), становив 
7,7% до економічно активного населення у віці 15-
70 років, і м. Київ (після Харківської та Київської 
областей) має найнижчий показник в державі (по 
Україні – 10,1%). Про це «Хрещатику» повідомили 
в Київському міському центрі зайнятості. 

Так, у січні-червні 2017-го на обліку в столичній 
службі зайнятості перебувало 21,1 тис. безробітних 
(торік в поточному періоді – 28 тис. осіб). 

Залишається незмінним дисбаланс попиту та 
пропозиції робочої сили на ринку праці Києва, 
відчувається нестача вакансій для службовців (в 
середньому на 1 вакансію претендують 2 особи, а 
у тих, хто займав керівні посади, – 4 особи). 

Протягом звітного періоду за направленням 
міської служби зайнятості працевлаштувалися 6,8 

тис. осіб з числа безробітних та інших категорій 
населення, які шукали роботу, що на 139 більше, 
ніж торік. Зокрема працевлаштовано 103 кияни-
на на нові робочі місця з наданням компенсації 
єдиного соціального внеску роботодавцям, та 51 
громадянин отримав одноразову виплату допомоги 
по безробіттю для організації підприємницької 
діяльності. 

У січні-червні 2017 року проходили професійне 
навчання за сприянням служби зайнятості майже 
2,1 тис. осіб. Протягом шести місяців у громадських 
та інших роботах тимчасового характеру брали 
участь понад 1,5 тис. осіб. 

Станом на 1 липня 2017-го продовжується по-
шук роботи для 10 тис. безробітних, з яких 8,7 тис. 
отримують допомогу. В загальноміській базі даних 
нині 13,9 тис. вакансій та вільних робочих місць 

На три місяці частково 
обмежать рух транспорту 
на вул. Борщагівській

ІЗ 25 ЛИПНЯ до 21 жовтня частково обмежать рух транспорту 
із зайняттям проїжджої частини та тротуару на вул. Борщагів-
ській: від будинку № 2-б до будинку № 8. Такі зміни пов’язані 
з реконструкцією каналізаційного колектора. У рамках робіт 
передбачено обмеження руху на двох смугах дорожнього по-
лотна. Зокрема буде встановлено огорожі на проїжджій частині 
вул. Борщагівської. 

Зазначимо, що необхідність реконструкції даної ділянки ко-
лектора обумовлена його аварійним станом. У період із 2013-го 
до 2015 року на колекторі сталося дві великі аварії. 

Відповідно до розпорядження КМДА № 834, роботи викону-
ватиме ПАТ «АК «Київводоканал» 
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