
ІЗ ЗАЯВЛЕНИХ планів Національ-
ного комплексу – музей науки, освіт-
ні центри, арт-резиденція, дитячі 
зони, виставковий центр світового 
рівня, бізнес-кампус, конференц-
центр. Раніше заявлялося про ство-
рення на території ВДНГ музею мо-
нументальної пропаганди. «Зелена 
зона тут буде повністю збережена, 
навіть збільшиться, натомість жит-
лової забудівлі 
не плануєть-
ся», – заявив 
керівник На-
ціонального 
комплексу 
«Експоцентр 
України» Єв-
ген Мушкін. 

ВДНГ поставив перед собою 
ціль вплинути на зростання рівня 
культурного капіталу всієї країни. 
Новий менеджмент Експоцентру 
показав, які соціальні установки 
є важливими для процвітання 
суспільства, і на які з них здатне 
вплинути ВДНГ через приклади 
їх втілення. 

«ВДНГ може стати моделлю 
кращого майбутнього України», 
– вважає пан Мушкін. 

Він наголосив, що не плануєть-
ся залучати для втілення концеп-
ції бюджетні кошти. Необхідне 
фінансування керівництво комп-
лексу збирається зібрати через 
державно-приватне партнерство 
методом бізнес-кейсів. 

Економічні відносини «дер-
жавно-приватне партнерство» 
передбачають, що інвестор вкла-
дає у проект свої гроші або інші 
активи, а державне підприємство 
вкладає своє право на освоєння 
території. Бізнесмен отримає 
можливість управління ново-
створенним об’єктом на довгий 
термін на взаємовигідних для 
себе та державного підприєм-
ства умовах. Після договірного 
терміну проекту інвестор може 
по додатковій домовленності із 
держпідприємством подовжи-
ти угоду про спільну діяльность 
або віддати проект в державне 
управління. Така модель у між-
народній практиці називається 
build-operate-transfer, «будуй-ке-
руй-передай». «При таких сумах 
необхідних інвестицій серйозним 
стає питання захисту інтересів 
інвесторів», – вважає директор 
Національного комплексу «Екс-
поцентр України». – Такий захист 
забезпечуватиметься, зокрема, 
договорами про спільну діяль-
ність із зазделегідь погодженими 
умовами державно-приватного 
співробітництва. Ми готові захи-
щати кожного підприємця, який 
працюватиме з нами. Успішність 
вже втілених на ВДНГ бізнес-про-
ектів, а також публічність нашої 
роботи цьому сприяють». 

За його словами, увесь отрима-
ний від діяльності комплексу чис-
тий прибуток спрямують виключно 
на його розвиток: інфраструктуру, 
ремонти, благоустрій території, 
догляд за лісопарковою зоною. 

Презентацію Концепції роз-
витку ВДНГ відвідала перша леді 
України Марина Порошенко. Після 
офіційної частини відбулося від-
криття на центральній алеї арт-
об’єкта «Трансформація», що є 
символом особистісного розвитку. 
А також відкрито перше в системі 
Ощадбанку відділення самооб-
слуговування, яке стало кроком 
до перетворення комплексу на 
територію, вільну від готівкових 
розрахунків.  

ВДНГ стане моделлю кращого 
майбутнього України

 � Інвестиції для втілення Концепції розвитку комплексу 
на 40 років складуть від 170 до 350 мільйонів євро

Під час презентації Концепції розвитку ВДНГ 
на 40 років керівництво комплексу повідомило, 
як збирається ревіталізувати та розвинути 
територію у 286 га. Зокрема було виділено 
кілька кластерів: конференц-експозиційний 
та арт (центральна історична зона), освітній 
та інноваційний (північна зона), виставковий 
та діловий (південна зона), ландшафтний та 
еко-рекреаційний (зона центрального входу), 
спортивний та лісопарк.  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Доходи Києва 
за півріччя зросли 
майже на 25% 

Доходи Києва за шість місяців нинішнього 
року зросли майже на 25% порівняно з 
аналогічним пері-
одом 2016-го. Про 
це з посиланням на 
дані Департаменту 
фінансів повідомив 
перший заступник 
голови КМДА Ген-
надій Пліс. За його 
словами , усього 
місто  отримало 
22 672,7 млн грн доходів, тобто 54,9% 
річного плану. 

«За оперативними даними, станом на 
1 липня 2017 року до загального фонду 
бюджету Києва надійшло 13 655,7 млн 
грн податкових надходжень, що складає 
50,2% річного плану, а в прирості до 
аналогічного періоду минулого року 
становить 123,7%», – пояснив Геннадій 
Володимирович. 

Плата за землю склала 2 534,9 млн грн, 
а неподаткові надходження – 590,3 тис. грн. 

За його словами, до бюджету розви-
тку спеціального фонду бюджету Києва 
станом на 1 липня, тобто за шість місяців 
нинішнього року, надійшло 325,1 млн грн 
(53,7% річного плану). 

«Приємно, що наші бюджетні показ-
ники стабільно хороші. Це означає, що 
ми не лише вміємо грамотно розпоря-
джатись міською казною, а й виважено 
плануємо та виконуємо те, що хочемо 
реалізувати. Я вбачаю у планомірності 
хороший знак, адже надійний партнер 
той, із яким не може бути фінансових 
сюрпризів. Упевнений, що це відобра-
жається і на планах, які ми вже маємо з 
іноземними партнерами, і на проектах, 
які наразі лише розглядаються», – під-
креслив перший заступник голови КМДА. 

Нагадаємо, що за 5 місяців 2017 року 
Київ отримав 18,9 млрд грн. План дохідної 
частини бюджету на 2017 рік складав 
40,6 млрд грн, на січень-травень – 17,5 
млрд грн.  

Увага! Рух транспорту 
на вул. Михайлівській в 
напрямку Михайлівської 
площі закривається 
через капітальний 
ремонт

Із 21 липня розпочинається капітальний 
ремонт вулиці Михайлівської. У зв’язку 
з цим буде закрито рух транспорту за-
значеною магістраллю, на ділянці від 
вулиці Хрещатик до Володимирського 
проїзду (в напрямку Михайлівської площі) 
до завершення дорожніх робіт. Про це 
«Хрещатику» повідомили в комунальній 
корпорації «Київавтодор». 

Водночас рух авто в напрямку вул. Хре-
щатик здійснюватиметься без обмежень. 

Комунальна корпорація просить водіїв 
із розумінням поставитись до тимчасових 
незручностей і, за можливості, обирати 
інші маршрути руху.

Презентацію Концепції розвитку ВДНГ відвідала перша леді України Марина Порошенко. Після офіційної частини вона взяла участь у відкритті  арт-об’єкта 
«Трансформація», що є символом особистісного розвитку

íîâèíè

¹ 77 (4990)  ï’ÿòíèöÿ 21 ëèïíÿ 2017 ð.

Національний комплекс 
«Експоцентр України» (ВДНГ) 
є культурно-інноваційним 
центром. Підприємство будує 
систему взаємопов’язаних 
громадських просторів, 
об’єктів сучасної освіти 
та мистецтва, виставкові 
потужності, є прикладом кращих 
інноваційних технологій, 
забезпечує умови для навчання, 
роботи та дозвілля, сприяє 
сталому підвищенню рівня 
культурного капіталу нації.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»
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Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 456/2678 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земельної 
ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:79:045:0029) ïëîùåþ 
0,0277 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
êîìïëåêñó îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü ó ïðîâ.Íîâîïå-
÷åðñüêîìó, 5-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó ãðîìàäÿíàì Êàìåíñüê³é 
Êàòåðèí³ Ìèêîëà¿âí³ òà Êàìåíñüêîìó Âîëîäèìèðó 
Àíàòîë³éîâè÷ó (ñïðàâà ¹ ª-1404).

2. 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 № 75 (1753), п’ятниця, 21 липня 2017 р.

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«Клуб «Т-2» для експлуатації 
та обслуговування будівлі магазину 

на вул. Лятошинського, 18-б 
у Голосіївському районі  м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 457/2679 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України 
від 06.09.2012 №5245-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 №381 «Про затвер-
дження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 
комунальної власності», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:421:0109) íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 
18-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (cïðàâà 
¹ ª-1408).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
ðîçì³ð³ 2 761 319,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ñ³ìñîò 
ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà äåâ’ÿòíàäöÿòü 
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.03.2017).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êëóá «Ò-2» çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:421:0109) ïëîùåþ 0,1060 ãà çà 
2 761 319,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò 
îäíà òèñÿ÷à òðèñòà äåâ’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 00 
êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âë³ ìàãàçèíó íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 18-á 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êëóá «Ò-2» çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 18-á ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ îôîðì-
ëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:421:0109) 
ïëîùåþ 0,1060 ãà íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 18-á 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà 
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Êëóá «Ò-2»:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð 
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ îáòÿæåíü ïðàâà âëàñíîñò³ ïîêóï-
öÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (çàáîðîíà íà ïðîäàæ 
àáî ³íøå â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî 
³íøîãî ðå÷îâîãî ïðàâà íà íå¿ äî ïîâíîãî ðîç-
ðàõóíêó çà íå¿), ñïëàòè ïîêóïöåì 50 â³äñîòê³â 
÷àñòèíè ïëàòåæó çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïåí³ 
(ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, 
çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êëóá «Ò-2», ùî:

8.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, 
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 7 öüîãî ð³øåííÿ, òà 
çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáòÿæåíü öüîãî 
ïðàâà, âñòàíîâëåíîãî äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, 
çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8.2. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. 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

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 20.06.2017 р. № 457/2679

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб «Т-2» 

земельної ділянки на вул. Лятошинського, 18-б 
у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà 
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì 
âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà 
äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ 
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ 
ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.06.2004 
¹19-5813, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 
08.11.2004 ¹ 8300, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 03.09.2007 ¹ 05-08/5635, óïðàâë³ííÿ 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà 
â³ä 19.11.2004 ¹ 071/04-4-19/3875, Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 
30.05.2007 ¹ 3830, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà 
«²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» 
â³ä 14.03.2007 ¹ 764, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 29.11.2007 ¹ 05-2304.

5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòè-
òè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 1 090 070,83 
ãðí (îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ñ³ìäåñÿò 
ãðèâåíü 83 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî 
äîãîâîðó ¹7 â³ä 12.10.2016. Ðåøòà âàðòîñò³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 671 248,17 ãðí (îäèí 
ì³ëüéîí ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ 
ñîðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 17 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó 
òàêîìó ïîðÿäêó:

- ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó - 50 â³äñîòê³â ÷àñòèíè ïëàòåæó, ùî 
çàðàõîâóºòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ùî â 
ðîçðàõóíêó ñòàíîâèòü 835 624,09 ãðí (â³ñ³ìñîò 
òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò äâàäöÿòü ÷îòèðè 
ãðèâí³ 09 êîï³éîê). Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó ñóì³ 835 624,08 ãðí (â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü 
ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò äâàäöÿòü ÷îòèðè ãðèâí³ 08 
êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì 
äâîõ ðîê³â ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ç íàñòóïíîãî ì³-
ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó çä³éñíåíî 
ïåðøèé ïëàò³æ, àëå íå ï³çí³øå í³æ äî 25 ÷èñëà 
êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

7. Ðîçì³ð ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç âðàõóâàí-
íÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿, âñòàíîâëåíîãî Äåðæàâíîþ 
ñëóæáîþ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè çà ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, 
ùî íàñòàº çà òèì, â ÿêîìó âíåñåíî ïåðøèé 
ïëàò³æ, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåííÿ 
ïëàòåæó, ïðè öüîìó äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ÿêùî ó áóäü-
ÿêîìó ì³ñÿö³ ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ ñòàíîâèòü ìåíøå 
100 â³äñîòê³â, òî ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó 
ïëàòåæó â³í âðàõîâóºòüñÿ çà òàêèé ì³ñÿöü íà 
ð³âí³ 100 â³äñîòê³â.

8. Ïîêóïåöü ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ñïëàòèòè 
ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ï³ñëÿ âíåñåííÿ ïåðøîãî àáî ÷åðãîâîãî ïëàòåæó.

Ó ðàç³ äîñòðîêîâî¿ ñïëàòè çîáîâ’ÿçàíü ïî 
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íàðàõóâàííÿ ³íäåêñó 
³íôëÿö³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ, à îñòàíí³é ïëàò³æ áóäå 
âèçíà÷àòèñÿ ç âðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà 
ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàâ ï³ñëÿ ñïëàòè ïåðøîãî 
âíåñêó, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåííÿ 
îñòàííüîãî (äîñòðîêîâîãî) ïëàòåæó.

9. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ 

âèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ Ïîêóïöþ 
íåîáõ³äíî ñïëàòèòè:

- çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó 
ïåíþ ó ðîçì³ð³ 0,1 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ îäíà 
äåñÿòèõ â³äñîòêà) â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëà-
òåæó (ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ). Íàðàõóâàííÿ 
ïåí³ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ íà äåíü ôàêòè÷íîãî ïîãàøåííÿ 
áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü;

- ñóìó áîðãó ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó ç óðàõó-
âàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü 
÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ;

- òðè â³äñîòêà ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè.
10. Ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ïî-

êóïöåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì 
êóï³âë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íàðàõîâóºòüñÿ 
äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîêóïöåì 
òàêîãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå íå á³ëüøå 
îäíîãî ðîêó.

11. Ïðè ïðîñòðî÷åíí³ ïîãàøåííÿ ïëàòåæó íà 
äâà ì³ñÿö³, ïî÷èíàþ÷è ç 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêî-
ìó çä³éñíþâàâñÿ ïåðøèé àáî ÷åðãîâèé ïëàò³æ, 
ðîçñòðî÷åííÿ ïëàòåæó çà ïðèäáàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïðèïèíÿºòüñÿ. Â òàêîìó ðàç³ ïðîòÿãîì 
íàñòóïíîãî äíÿ ç ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ ðîçñòðî-
÷åííÿ ïëàòåæó ïîêóïåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñïëàòèòè 
ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

12. Ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ 
ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó øëÿõîì íàêëàäåííÿ 
çàáîðîíè íà ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, â òîìó ÷èñë³ ïðîäàæ àáî ³íøå â³ä÷óæåííÿ 
ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî ³íøèõ ðå÷îâèõ 
ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ïîâíîãî ðîçðàõóíêó 
çà íå¿ çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó, çîêðåìà çàáîðîíèòè:

- óêëàäàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè, 
äàðóâàííÿ àáî ³íøîãî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåðåäàâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
â çàñòàâó (³ïîòåêó) òà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
þðèäè÷íèõ îñ³á;

- ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ¿¿ îá’ºäíàííÿ 
ç ³íøèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè;

- ó ðàç³ ïåðåäà÷³ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â îðåíäó íàäàâàòè çãîäó îðåíäàðÿì íà çàñòàâó 
(³ïîòåêó) ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ 
íà ïåðåäà÷ó (âíåñåííÿ) ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðèäè÷íèõ îñ³á;

- óêëàäàòè äîãîâîðè ñóïåðô³ö³þ òà â÷èíÿòè 
áóäü ÿê³ ³íø³ ä³¿ òà ïðàâî÷èíè, ÿê³ ìîæóòü ñïðè÷è-
íèòè àáî ïîâ’ÿçàí³ ó ìàéáóòíüîìó ç ïåðåõîäîì 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ³íøèõ îñ³á.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу управлінню культури, 
туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації земельної 

ділянки для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування дитячої школи мистецтв 

№6 на бульв. Верховної Ради, 15 
у Дніпровському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 458/2680 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 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 óïðàâë³ííþ êóëü-
òóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹6 íà 
áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 15 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 30.11.2016 
¹ 01005-000227441-014, ñïðàâà ¹ Ä-5695).

2. Ïåðåäàòè óïðàâë³ííþ êóëüòóðè, òóðèçìó 
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Äí³ïðîâñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,7015 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:233:0006, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000342302016) äëÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹6 íà áóëüâ. Âåðõî-

âíî¿ Ðàäè, 15 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Óïðàâë³ííþ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 16.10.2012 ¹ 13557/0/18-3/19-12, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
11.05.2016 ¹ 349/41-16.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
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ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. 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.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 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 продовження терміну дії рішень 
Київської міської ради від 21.12.2006 

№ 472/529, від 05.04.2012 № 420/7757, 
від 20.09.2012 № 116/8400, від 20.11.2014 
№ 407/407 та від 02.04.2015 № 353/1218 
щодо передачі в оренду земельних ділянок
Рішення Київської міської ради № 459/2681 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення зацікавлених осіб, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðîäîâæèòè íà 1 ð³ê òåðì³í ä³¿ ð³øåíü Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006 ¹ 472/529, 
â³ä 05.04.2012 ¹ 420/7757, â³ä 20.09.2012 
¹ 116/8400, â³ä 20.11.2014 ¹ 407/407 òà â³ä 
02.04.2015 ¹ 353/1218 ùîäî ïåðåäà÷³ â îðåíäó 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê», ÿê³ âòðàòèëè ÷èíí³ñòü çã³äíî 
ç ïóíêòîì 12 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
04.03.2015 ¹ 195/1060 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.02.2013 
¹ 63/9120 «Ïðî Òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ 
(íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî 
ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â 
ì³ñò³ Êèºâ³» (ñïðàâà À-23495).

2. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Âòîðåñ», Ïîñîëüñòâó Ðåñïóáë³êè ²íä³ÿ â Óêðà-
¿í³, Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 

«ÀÑÒÅÐ²Ñ», ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÃÐÅÑÈÂ-
ÍÈÕ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÒÀ ÒÅÕÍ²×ÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ 
«ÂÅÊÒÎÐ» òà ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðèºìöþ Ï³äë³ñí³é 
Òåòÿí³ Ëåîí³ä³âí³ ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ 
çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3. 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 товариству з обмеженою 
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» 

земельної ділянки для обслуговування 
та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 
(заїзди та виїзди до автозаправного комплексу) 

на просп. Степана Бандери, 29-а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 460/2682 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐ-
Â²Ñ» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (çà¿çäè òà âè-
¿çäè äî àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó) íà ïðîñï. 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, 29-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ïðîìèñëîâîñ-
ò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà 
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä ÊÂÖÏÇ 12.04, ñïðàâà 
Ä-7152, çàÿâà ÄÖ ¹ 01038-000236910-014 â³ä 
01.03.2017).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0899 ãà, 
â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:78:098:0132, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-8000195282015), 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá›ºêò³â òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (çà¿çäè òà âè¿çäè äî 
àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó) íà ïðîñï. Ñòåïàíà 
Áàíäåðè, 29-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 04.12.2013 ¹ 20870/0/12/19-13, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 
26.05.2015 ¹ 19-26-0.3-7712/2-15.

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

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é 
âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 
141, 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 земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТ-ПЛЮС» для експлуатації 
та обслуговування об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури на вул. Богдана Хмельницького, 34-а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 461/2683 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Â²Ò-ÏËÞÑ» 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà âóë. 
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 34-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.10, çà-
ÿâà ÄÖ â³ä 10.03.2017 ¹ 01345-000238049-014, 
ñïðàâà Ä-7518).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Â²Ò-ÏËÞÑ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
20 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0040 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:76:013:0046, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÍÂ-8000463652017) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá›ºêò³â ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà âóë. Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî, 34-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Â²Ò-ÏËÞÑ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-
ðè â³ä 19.08.2016 ¹ 8396/0/12-4/19-16, Äå-
ïàðòàìåíòó êóëüòóðè â³ä 25.01.2017 ¹ 060-
399, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó 
ì. Êèºâ³ â³ä 07.09.2016 ¹872/41-16.

3.7. 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.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

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 ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «ЖБК «ЛИТОВСЬКИЙ» 
земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Литовському, 4/30 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 462/2684 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 41, 83, 123 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», розглянувши заяву ОБСЛУГОВУЮЧОГО 
КООПЕРАТИВУ «ЖБК «ЛИТОВСЬКИЙ» від 10.10.2016 № 01005-000223175-014, враховуючи те, що земельна ді-
лянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 23.12.2015 № НВ-8000245552015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва 
на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 25.12.2015 № 12911496), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïåðåäàòè ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀ-

ÒÈÂÓ «ÆÁÊ «ËÈÒÎÂÑÜÊÈÉ», çà óìîâè âèêîíàííÿ 
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0399 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:82:101:0028) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèòîâñüêîìó, 
4/30 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 10.10.2016 
¹ 01005-000223175-014, ñïðàâà À-22315).

2. ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÆÁÊ 
«ËÈÒÎÂÑÜÊÈÉ»:

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

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

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. 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

Про передачу земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для експлуатації 

та обслуговування офісного центру 
на вул. Пушкінській, 42/4 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 463/2685 від 20 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ 
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÐÅÄ² ÀÃÐ²ÊÎËÜ 
ÁÀÍÊ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 42/4 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 

çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.09, çàÿâà ÄÖ â³ä 18.01.2017 
¹ 01343-000232224-014, ñïðàâà Ä-7640).

2. Ïåðåäàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÐÅÄ² ÀÃÐ²ÊÎËÜ ÁÀÍÊ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 



4 ДОКУМЕНТХрещатик
21 липня 2017 р.
№77 (4990)

25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2186 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:76:051:0005, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÍÂ-8000397222016) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó 
íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 42/4 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà 
íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ 
â³ä 31.03.2014 ¹ 19761427).

3. ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
«ÊÐÅÄ² ÀÃÐ²ÊÎËÜ ÁÀÍÊ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 16.08.2016 ¹ 8294/0/12-4/19-16, Äåïàð-
òàìåíòó êóëüòóðè â³ä 27.09.2016 ¹ 060-7002, 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó 
ì. Êèºâ³ â³ä 29.09.2016 ¹ 1002/41-16.

3.7. 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.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

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 ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

будівлі офісного центру на вул. Магнітогорській, 1 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 464/2686 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 116, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статей 30, 31 Закону 

України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê â³ä 07.07.2009 ¹62-6-00523, à ñàìå: ïðè-
ïèíèòè äîãîâ³ð îðåíäè â ÷àñòèí³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,9758 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:068:0106), óêëàäåíèé ç òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÔ ÀÉ 
ÅÌ ÎÔ²Ñ ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎÃÎÐÑÜÊÀ», ç ìîìåíòó 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎÃÎÐÑÜÊÀ».

2. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎÃÎÐÑÜÊÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ îô³ñíîãî öåíòðó íà 
âóë.Ìàãí³òîãîðñüê³é, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.10, ñïðàâà 
Ä-8029, çàÿâà ÄÖ â³ä 29.03.2017 ¹ ÍÂ-1331-
000240007-014).

3. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎÃÎÐ-
ÑÜÊÀ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî 
ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,9758 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:068:0106, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000514942017) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ îô³ñíîãî öåíòðó íà 
âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(ñâ³äîöòâî ïðî ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà ç 
ïðèëþäíèõ òîðã³â â³ä 14.09.2016 ¹ 1031).

4. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎÃÎÐÑÜÊÀ»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. 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.

4.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. 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.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÅÔ ÀÉ ÅÌ ÎÔ²Ñ ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎÃÎÐÑÜÊÀ» ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ 
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, 
äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 
07.07.2009 ¹ 62-6-00523.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. 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 товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«АвтоНафта» земельної ділянки 

для будівництва та експлуатації АЗС з об’єктами 
сервісного обслуговування на дорозі Кільцевій, 9 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 465/2687 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про 
оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АвтоНафта» від 13.03.2017 
№11005-000238290-014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі 

(витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.02.2017 № НВ-8000461092017) та право 
комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (відо-
мості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.03.2017 № 19281657), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «ÀâòîÍàôòà», çà óìîâè âèêîíàííÿ 
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2170 ãà (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:79:716:0027, âèòÿã ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000461092017) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
åêñïëóàòàö³¿ ÀÇÑ ç îá’ºêòàìè ñåðâ³ñíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íà äîðîç³ Ê³ëüöåâ³é, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî 
ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 07.07.2011 ¹ 2011, 
â³äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 02.03.2017 ¹ 19281657) 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàí-
ñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ ¹ 11005-000238290-014 
â³ä 13.03.2017, ñïðàâà À-23345).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀâòîÍàôòà»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. 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.

2.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ  íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу приватному підприємству 
ФІРМІ «ВОЛНА» земельної ділянки 

для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

на просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р.Десенка) 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 466/2688 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 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 ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó Ô²ÐÌ² «ÂÎËÍÀ» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
òà ðåìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, 
åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó 
òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà íà ïðîñï. Ãåíåðàëà 
Âàòóò³íà (á³ëÿ çàòîêè ð.Äåñåíêà) ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ïðî-
ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, 
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä ÊÂÖÏÇ 
12.08, çàÿâà ÄÖ ¹ 01062-000232083-014 â³ä 
17.01.2017, ñïðàâà ¹ Ä-7030).

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó Ô²ÐÌ² 
«ÂÎËÍÀ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1938 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:66:016:0118) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
òà ðåìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, 
åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó 
òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà íà ïðîñï. Ãåíåðàëà 
Âàòóò³íà (á³ëÿ çàòîêè ð. Äåñåíêà) ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó Ô²ÐÌ² «ÂÎËÍÀ»:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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 â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 23.12.2013 ¹ 21708/0/12/19-13, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 
16.12.2014 ¹ 19-26-0.3-7294/2-14.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 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 надання згоди 
на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВМЕТАЛ» 
на просп. Визволителів, 5 

у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-побутових корпусів і складської бази
Рішення Київської міської ради № 468/2690 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВМЕТАЛ» на просп. Визволителів, 5 у Дніпров-
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79-1 Земельного кодексу України, статтею 56 
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè çãîäó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ 

äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÌÅÒÀË» íà ïðîñï. Âèçâîëè-
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òåë³â, 5 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëî-
ùåþ 13,7119 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), 
ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî 
òîâàðèñòâà «Êè¿âìåòàë» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó 
íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ â³ä 25.10.1999 ¹66-5-00032, 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-28803).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання згоди на поділ 
земельної ділянки на 

вул. Академіка Кржижановського, 4 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 489/2691 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79-1, 83 Земельного кодексу України, статей 26, 56 Закону України «Про землеустрій», 

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», 
враховуючи те, що право комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельну ділянку зареєстро-
вано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.10.2016 
№ 16832850) та розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМС ІНВЕСТМЕНТ» 
від 06.09.2016 № 08/15018, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕММІСТЕЧКО», ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАУКА», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВАРНАВА» та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАСС 777» від 18.04.2017 вх. №«08/6935, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ïëîùåþ 1,0737 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:75:047:0004) íà âóë. Àêàäåì³êà 
Êðæèæàíîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (ñïðàâà-êëîïîòàííÿ Ê-27981).

2. Äîçâîëèòè âèñòóïèòè çàìîâíèêàìè òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, óñ³ì ñï³ââëàñíèêàì íåðóõîìîãî ìàéíà, 
çàðåºñòðîâàíîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, 

ðîçòàøîâàíîãî íà âêàçàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

3. 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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Спайк Інвест», товариству 
з обмеженою відповідальністю «Асахі Інвест», 

товариству з обмеженою 
відповідальністю «Рента Хаус» 

на вул. Козацькій, 122 у Голосіївському 
районі м. Києва для експлуатації 
офісно-складських будівель

Рішення Київської міської ради № 490/2692 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Спайк Інвест», товариству з обмеженою відповідальністю «Асахі 
Інвест», товариству з обмеженою відповідальністю «Рента Хаус» на вул. Козацькій, 122 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñïàéê 
²íâåñò», òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Àñàõ³ ²íâåñò», òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ðåíòà Õàóñ» íà âóë. Êîçàöüê³é, 
122 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,25 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-
ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27533).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству «Київпастранс» на 
вул.Колекторній у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування лінійно-

диспетчерської станції та розворотнього кільця трамвая
Рішення Київської міської ради № 491/2693 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок комунальному підприємству «Київпастранс» на вул. Колекторній у Дарницькому районі міста Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 123, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿â-
ïàñòðàíñ» íà âóë. Êîëåêòîðí³é ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 
0,22 ãà; 0,60 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â îðåíäó íà 5 ðîê³â; â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³í³éíî-
äèñïåò÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ òà ðîçâîðîòíüîãî ê³ëüöÿ 

òðàìâàÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-25104).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ 
КООПЕРАТИВУ «ЮВІЛЕЙНИЙ-5» 

у пров. Квітневому, 10 
у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 492/2694 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЮВІЛЕЙНИЙ-5» у пров. Квітневому, 10 у Подільському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79-1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону 
України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ 
«ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ-5» ó ïðîâ. Êâ³òíåâîìó, 10 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,37 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27111).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

Українському колежу 
ім. В. О. Сухомлинського м. Києва 

(спеціалізована школа №272) 
на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-а 

у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації 

та обслуговування колежу
Рішення Київської міської ради № 493/2695 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Українському колежу ім. В. О. Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа №272) на вул.Митрополита 
Андрея Шептицького, 5-а у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
Óêðà¿íñüêîìó êîëåæó ³ì. Â. Î. Ñóõîìëèíñüêîãî 
ì. Êèºâà (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 272) íà 
âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 5-à 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,37 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ êîëåæó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28422).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ІЗ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ «ДІПРОЗВ’ЯЗОК» 

на вул. Солом’янській, 3 у Солом’янському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

виробничо-технічних та 
господарських будівель

Рішення Київської міської ради № 494/2696 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІЗ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ «ДІПРОЗВ’ЯЗОК» на вул. Солом’янській, 3 у Солом’янському 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 при-
кінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ²Ç ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß 
² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É-
ÍÎ¯ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ «Ä²ÏÐÎÇÂ’ßÇÎÊ» íà 
âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,02 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
âèðîáíè÷î-òåõí³÷íèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26242).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на вул. Професора 
Підвисоцького, 4-в у Печерському районі м. Києва 

комунальному підприємству з утримання та експлуатації 
житлового фонду спеціального призначення 

«Спецжитлофонд» для будівництва 
доступного житла для працівників медичних 
закладів комунальної власності м. Києва

Рішення Київської міської ради № 517/2719 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79-1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призна-
чення «Спецжитлофонд» від 10.06.2016 № 01020-000213652-014 та технічну документацію із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà 
ïåðåáóâàº â ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
«Ñïåöæèòëîôîíä» äëÿ áóä³âíèöòâà äîñòóïíî-
ãî æèòëà äëÿ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà íà âóë. Ïðîôå-
ñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 4-â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 1,8300 ãà, 

êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:244:0207), 
ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ äâîõ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ïëîùàìè 0,0177 ãà òà 1,8123 ãà (ñïðàâà 
¹ À-21590).

2. 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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИХ РОЗВІДУВАНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА» 

на вул. Пшеничній, 8-а у Святошинському районі м. Києва 
для обслуговування і експлуатації 

виробничо-технічної і матеріальної бази ДП «УКРІІНТР»
Рішення Київської міської ради № 495/2697 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОЗВІДУВАНЬ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА» на вул. Пшеничній, 8-а у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 
9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ 
²ÍÑÒÈÒÓÒ ²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÈÕ ÐÎÇÂ²ÄÓÂÀÍÜ 
ÄËß ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ» íà âóë.Ïøåíè÷í³é, 8-à ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 1,79 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ 
âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³ åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ ³ 
ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ÄÏ «ÓÊÐ²²ÍÒÐ» çã³äíî ç ïëà-
íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27155).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці 
Кладницькій Ларисі Володимирівні 
на просп. Голосіївському, 105-б 
у Голосіївському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації 
нежитлової будівлі (клініка ветеринарної медицини)

Рішення Київської міської ради № 496/2698 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки громадянці Кладницькій Ларисі Володимирівні на просп. Голосіївському, 105-б у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Êëàäíèöüê³é Ëàðèñ³ Âîëîäèìèð³âí³ 
íà ïðîñï.Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 105-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,16 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó 
íà 15 ðîê³â äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27558).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Губару Івану Івановичу, приватному 

акціонерному товариству «Монтажлегмаш», малому 
приватному підприємству «КІМО-БІЗНЕС» на 

вул. Автопарковій, 5 у Дарницькому районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування нежилих будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 497/2699 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Губару Івану Івановичу, приватному акціонерному товариству «Монтажлегмаш», малому при-
ватному підприємству «КІМО-БІЗНЕС» на вул. Автопарковій, 5 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ãóáàðó ²âàíó ²âàíîâè÷ó, ïðèâàòíîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ìîíòàæëåãìàø», ìà-
ëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ê²ÌÎ-Á²ÇÍÅÑ» 
íà âóë. Àâòîïàðêîâ³é, 5 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,42 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 20 ðîê³â äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëèõ áóä³âåëü 

³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-26990).

2. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки обслуговуючому 

кооперативу садово-дачному товариству «СТАДНЕ» 
у мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 518/2720 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 791, 83, 93, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», 
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», роз-
глянувши клопотання обслуговуючого кооперативу садово-дачного товариства «СТАДНЕ» від 10.10.2016 № К-27929 
та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ïëîùåþ 38,2599 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:96:040:0505) ó ì³êðîðàéîí³ 
Îñîêîðêè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà îá-
ñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó ñàäîâî-äà÷íîìó 
òîâàðèñòâó «ÑÒÀÄÍÅ» äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî 
ñàä³âíèöòâà íà 126 çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ó ìåæàõ 
êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, à ñàìå:

- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8308 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0431 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2435 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1610 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1081 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0787 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1028 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1152 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1108 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0759 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1021 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0529 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0749 ãà;
- çåìåëüíóä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0663 ãà;

- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0664 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1109 ãà;
- çåìåëüíóä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0879 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0820 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0911 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0783 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0809 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0934 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0843 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1055 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0790 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0880 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0906 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0927 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1104 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0884 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0723 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0737 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1073 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0853 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0963 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1190 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0690 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0972 ãà;

- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0735 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0439 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1194 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0957 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0712 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0664 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà; ,
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0677 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0734 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0884 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1021 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0899 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0875 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0905 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1039 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0852 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0740 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1142 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1030 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0908 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0943 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0955 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0947 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0935 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0850 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1049 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1063 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1084 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0863 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0976 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0935 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0916 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0945 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0836 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0930 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0781 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0766 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0921 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0824 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0951 ãà;

- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0523 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1191 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0620 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0363 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0338 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 25,5611 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1014 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0844 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0873 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0852 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0744 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0852 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1098 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1003 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0641 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0941 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,4254 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0895 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0832 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0924 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0982 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0884 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1090 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1042 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1083 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0817 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0145 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0176 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1073 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1021 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0922 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0889 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1025 ãà;
- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ ¹ 01040-000239404-014 
â³ä 22.03.2017, ñïðàâà À-23398).

2. 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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Про створення територіальних спеціалізованих служб 
цивільного захисту регіонального рівня територіальної 

підсистеми міста Києва єдиної державної системи 
цивільного захисту

Розпорядження № 429 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статей 8, 19, 25 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 08 
липня 2015 року № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», пункту 13 
Типового Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101, та з метою підвищення рівня захисту на-
селення і територій міста Києва від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

Про внесення змін 
до 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»

Розпорядження № 724 від 16 червня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 30 грудня 
2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», з метою 
приведення у відповідність з вимогами законодавства України:

Додаток 1
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

16.06.2017 року № 725

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій на видатки спеціального фонду бюджету міста Києва
(тис.грн)

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Додаток 2
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

16.06.2017 року № 725

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 
статті 10, а також для осіб з інвалідністю І - II групи, визначених абзацами 
11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

та потребують поліпшення житлових умов на видатки спеціального фонду 
бюджету міста Києва

(тис.грн)

№ Головний розпорядник бюджетних коштів Код програмної класифікації 
видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Код економічної 
класифікації 
видатків

Сума

1 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

4312030 3210 5 000,0

2 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 9111020 3132 766,0

9116021 3131 1 554,0

9116022 3131 1 000,0

9116330 3142 1 680,0

3 Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація

9216021 3131 4 500,0

9216022 3131 500,0

4 Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

9411020 3132 2 800,0

9416010 3210 2 200,0

5 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 9616010 3210 500,0

9612180 3210 4 500,0

4 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 9711020 3132 5 000,0

5 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 9816310 3210 5 000,0

Всього 35 000,0

Про розподіл та перерозподіл трансфертів 
з державного бюджету

Розпорядження № 725 від 16 червня 2017 року
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України 
від 11 травня 2017 року № 310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 07 червня 2017 
року № 375-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а 
також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 680 «Про затвердження Переліку сільськогосподарської техніки, 
обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти», підпункту 17.4 пункту 
17 рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»:

1. Óòâîðèòè òåðèòîð³àëüí³ ñïåö³àë³çîâàí³ 
ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðåã³îíàëüíîãî ð³âíÿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñèñòåìè ì³ñòà Êèºâà ºäèíî¿ 
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó øëÿõîì 
îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ 
ñëóæá ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, ùî óòâîðþþòüñÿ îðãà-
íàìè óïðàâë³ííÿ ³ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, 
çã³äíî ç Ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüí³ 
ñïåö³àë³çîâàí³ ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðåã³î-
íàëüíîãî ð³âíÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñèñòåìè ì³ñòà 
Êèºâà ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Êåð³âíèêàì îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òåðèòîð³àëü-
íèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñëóæá öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
ì³ñöåâîãî ð³âíÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñèñòåìè ì³ñòà 
Êèºâà ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî çà-
õèñòó â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîäàòè íà ïîãîäæåííÿ 
äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîëîæåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ 
ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðîçðîáëåí³ â³äïîâ³äíî 
äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüí³ ñïåö³àë³çîâàí³ 

ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðåã³îíàëüíîãî ð³âíÿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñèñòåìè ì³ñòà Êèºâà ºäèíî¿ 
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåð-
äæåíîãî öèì ðîçïîðÿäæåííÿì.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ëþòîãî 2002 ðîêó ¹ 163 «Ïðî 
ñòâîðåííÿ ñëóæá öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè ì. Êèºâà»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ¹ 859 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 
04.02.2002 ¹ 163».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 09 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó 
¹ 406 «Ïðî ë³öåíçóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåðàõ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè ó ì³ñò³ Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

1. Ï³äïóíêò 1.1 ïóíêòó 1 âèêëàñòè â òàê³é 
ðåäàêö³¿:

«1.1. Çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî 
ðîçãëÿäó çàÿâ, ùî ïîäàþòüñÿ ÷åðåç öåíòðè 
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã çàêëàäàìè 
îñâ³òè ïðî îòðèìàííÿ ë³öåíç³é íà ïðàâî ïðîâà-
äæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåðàõ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â ì³ñò³ 
Êèºâ³ (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³), ïðî âèäà÷ó, ïåðåîôîðìëåííÿ, àíó-
ëþâàííÿ ë³öåíç³é, à òàêîæ ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â 
ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ç öèõ ïèòàíü;

ôîðìóâàòè, âåñòè ë³öåíç³éí³ ñïðàâè, çàáåç-
ïå÷óâàòè ¿õ çáåð³ãàííÿ, ïåðåäà÷ó òà îäåðæàííÿ 
ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ (àáî îäåðæàííÿ íàëåæíèì 

÷èíîì çàâ³ðåíèõ äîêóìåíò³â ³ç íèõ, ÿêùî òàê³ 
ñïðàâè ïåðåäàíî äî àðõ³âíèõ óñòàíîâ);

âíîñèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ 
îñ³á – ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü 
ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ, äîêóìåíòè òà ³íø³ â³äîìîñò³ 
ïðî ë³öåíçóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â 
îñâ³òè».

2. Ïóíêò 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

ôóíêö³îíóâàííÿ/ñòâîðåííÿ íà ªäèíîìó âåá-
ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â 
ïóíêò³ ìåíþ «Àäì³í³ñòðàö³ÿ» ï³äïóíêòó «Ë³öåí-
çóâàííÿ»;

ñâîº÷àñíå ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿, çàçíà-
÷åíî¿ â àáçàö³ ïåðøîìó ï³äïóíêòó 1.1 ïóíêòó 1 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ïóíêò³ 
ìåíþ «Àäì³í³ñòðàö³ÿ», ï³äïóíêò³ «Ë³öåíçóâàííÿ».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âðàõóâàòè çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî 
çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà ðà-
õóíîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì 
áþäæåòàì:

1.1. Ïî êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 
41034500 íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòîð³é 
íà ñóìó 35 000,0 òèñ.ãðí.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
1.2. Ïî êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 

41036100 íà âèïëàòó ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çà 
íàëåæí³ äëÿ îòðèìàííÿ æèë³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
ñ³ìåé çàãèáëèõ îñ³á, âèçíà÷åíèõ àáçàöàìè 5-8 
ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10, à òàêîæ äëÿ îñ³á ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ² - II ãðóïè, âèçíà÷åíèõ àáçàöàìè 11-14 
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó», òà îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ íèæí³õ ê³íö³âîê, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ 
íàñòàëà âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿, êàë³öòâà 
àáî çàõâîðþâàííÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ áåçïîñå-
ðåäíüî¿ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, òà 
ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ íà ñóìó 
46 717,598 òèñ. ãðí.

2. Ñïðÿìóâàòè êîøòè:
2.1. Ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì 

áþäæåòàì íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòîð³é íà 
âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 
íà ñóìó 35 000,0 òèñ. ãðí çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2.2. Ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì 
áþäæåòàì íà âèïëàòó ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çà 
íàëåæí³ äëÿ îòðèìàííÿ æèë³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
ñ³ìåé çàãèáëèõ îñ³á, âèçíà÷åíèõ àáçàöàìè 5-8 
ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10, à òàêîæ äëÿ îñ³á ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ² - II ãðóïè, âèçíà÷åíèõ àáçàöàìè 11-14 
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó», òà îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ íèæí³õ ê³íö³âîê, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ 
íàñòàëà âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿, êàë³öòâà 
àáî çàõâîðþâàííÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ áåçïîñå-

ðåäíüî¿ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, òà 
ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ íà âè-
äàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 
íà ñóìó 46 717,598 òèñ. ãðí çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Ïåðåðîçïîä³ëèòè êîøòè ñóáâåíö³¿ ç äåð-
æàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà ìî-
äåðí³çàö³þ òà îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â áþäæåòó ðîçâèòêó 
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó ñóì³ 
400,0 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ ïîòî÷íèõ âèäàòê³â 
çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó ñóì³ 
400,0 òèñ. ãðí, ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â – 
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïî êîäó 
ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ 
ì³ñöåâîãî áþäæåòó 1011100 «Ï³äãîòîâêà ðîá³ò-
íè÷èõ êàäð³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèìè çàêëàäàìè 
òà ³íøèìè çàêëàäàìè îñâ³òè».

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè âêàçàí³ â 
ïóíêòàõ 1, 2, Ç öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çì³íè ó 
ïðîåêò³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 554/1558 «Ïðî 
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

№ Головний розпорядник бюджетних коштів Код програмної класифікації 
видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Код економічної 
класифікації 
видатків

Сума

1 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 9013250 3240 2860,298

2 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 9113250 3240 4165,219

3 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 9213250 3240 9191,250

4 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 9313250 3240 17636,858

5 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 9413250 3240 1968,525

6 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 9513250 3240 2237,714



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

адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»

Розпорядження № 735 від 20 червня 2017 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 травня 2017 року № 415/2637 «Про внесення змін до Про-
грами економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 
12 грудня 2016 № 553/1557»:

Óíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè åêîíî-
ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 
ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòàìåíò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó 
¹ 3 «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê», à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà 
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êà-
ï³òàëüíèõ âêëàäåíü; 

çâåäåíîãî ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàí-
ñóâàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà, 
ùî çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê âëàñíèõ 
êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, 
êðåäèò³â, ë³çèíã³â òà ³íøèõ äæåðåë ô³íàíñó-
âàííÿ, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, êð³ì 
áþäæåòíèõ êîøò³â, âèêëàâøè ¿õ â íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè 
Ã. Ïë³ñ

7 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 9613250 3240 1699,337

8 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 9713250 3240 1430,149

9 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 9813250 3240 4440,303

10 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 9913250 3240 1087,945

Всього 46 717,598
 

Про прийняття безоплатно частини житлового 
будинку, магістральних теплових мереж, зовнішніх 

мереж електропостачання та газорегулюючого пункту 
Державного підприємства «Київський автомобільний 

ремонтний завод» до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 727 від 16 червня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 4, 7 Закону України «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 влас-
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної 
інфраструктури», ухвали Господарського суду міста Києва від 13 лютого 2014 року № 43/122, враховуючи лист 
Державного підприємства «Київський автомобільний ремонтний завод» від 05 серпня 2014 року № 239:

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішньої водопровідної мережі 

та камери каналізаційного колектора 
ТОВ «КОНЦЕПТ-ГРУПП»

Розпорядження № 728 від 16 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 прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної 
інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «КОНЦЕПТ-ГРУПП» (листи від 10 листопада 2016 року № 29 та від 18 
квітня 2017 року № 18/04-1), протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНЦЕПТ-ГРУПП» від 31 жовтня 2016 року 
№ 2, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж:

Про організацію літнього відпочинку та забезпечення 
безпеки населення на водних об’єктах міста Києва 

у 2017 році
Розпорядження № 734 від 16 червня 2017 року

Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За-
кону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року 
 № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», наказу Міністерства 
внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних 
об’єктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за № 566/30434, рішення 
Київської міської ради від 26 травня 2005 року № 393/2968 «Про встановлення Правил користування водними 
об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві», рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 
року № 38/1093 «Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві», з метою по-
ліпшення організації літнього відпочинку киян та гостей столиці на міських пляжах, зонах відпочинку біля води та 
водних об’єктах, у межах (функцій органу місцевого самоврядування:

Про реконструкцію нежитлових приміщень на першому 
поверсі будівлі на вул. Будищанській, 3 у Деснянському 
районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів 

сімейної медицини
Розпорядження № 729 від 16 червня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності», з метою наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення у Деснянському 
районі міста Києва:

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî ÷àñòèíó æèòëîâîãî 
áóäèíêó Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé 
àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä» äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî ìàã³ñòðàëüí³ òåïëîâ³ 
ìåðåæ³, çîâí³øí³ ìåðåæ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êè¿âñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä» äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ ³ êîðèñ-
òóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â ìåæàõ ³ íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ 
óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ 
òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè 
òà äîïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ Àêö³îíåðíîþ 
åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» òà 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, 
çã³äíî ç äîäàòêàìè 2, 3.

3. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî ãàçîðåãóëþþ÷èé 
ïóíêò æèòëîâîãî áóäèíêó Äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Êè¿âñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé 
çàâîä» äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ 
³ êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó «Êè¿âãàç» ó ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ äîãîâîðîì íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ 

ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
â³ä 21 êâ³òíÿ 2006 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíå-
ííÿìè), óêëàäåíèì ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì 
òîâàðèñòâîì «Êè¿âãàç» òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çã³äíî ç äîäàòêîì 4.

4. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî 
â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà êîï³þ àêòà 
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàí-
íÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêòàõ 2-4 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòêè íå äðóêóþòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè 
ó âîëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòíîìó àêö³-
îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øíþ âîäîïðîâ³äíó ìå-
ðåæó òà êàìåðó êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà ÒÎÂ 
«ÊÎÍÖÅÏÒ-ÃÐÓÏÏ» çã³äíî ç äîäàòêîì ó ìåæàõ 
òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â 
óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, 
ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 
ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êî-
ðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ 
ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 
çîâí³øíüî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ òà êàìåðè 
êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèçíà÷èòè:
1.1. Ì³ñöÿ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ 

íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ì. Êèºâà â 2017 ðîö³ çã³äíî 
ç äîäàòêîì 1.

1.2. Ïåðåë³ê âîäíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ íå ðåêîìåí-
äîâàíî äëÿ êóïàííÿ â ë³òíüîìó îçäîðîâ÷îìó 
ñåçîí³ 2017 ðîêó, çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

1.3. Ïåðåë³ê çîí â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà çîí 
ïàòðóëþâàííÿ ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíèõ ñòàíö³é, 
ðÿòóâàëüíèõ ñòàíö³é òà ðÿòóâàëüíèõ ïîñò³â êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî» 
òà êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè 
«Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó» â ë³òíüîìó îçäî-
ðîâ÷îìó ñåçîí³ 2017 ðîêó, çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà 
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ñï³ëüíî 
ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà 
«Ïëåñî» (äàë³ — ÊÏ «Ïëåñî») â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿:

2.1. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ³ç ñâîº÷àñíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ äî ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî 
ñåçîíó 2017 ðîêó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ êèÿí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà Êèºâà ïðî ïðàâèëà ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ 
â³äïî÷èíêó íà âîä³ òà ïðàâèëà íàäàííÿ ïåðøî¿ 
íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì íà 

âîä³ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ùèò³â 
òà âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿.

2.3. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ ïîïåðåä-
æóâàëüíèõ çíàê³â òà ùèò³â á³ëÿ âîäíèõ îá’ºêò³â 
ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ íå ðåêîìåíäîâàíî äëÿ êóïàííÿ â 
ë³òíüîìó îçäîðîâ÷îìó ñåçîí³ 201 7 ðîêó, çã³äíî 
ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.4. Çàáåçïå÷èòè îáëàäíàííÿ ñïîðòèâíèõ, 
³ãðîâèõ òà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ó ì³ñöÿõ ìàñî-
âîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ.

2.5. Ðàçîì ç ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» îïðà-
öþâàòè ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöü ìàñîâîãî 
â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ öåí-
òðàë³çîâàíèì âîäîïîñòà÷àííÿì òà êàíàë³çàö³ºþ.

2.6. Ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ çàáåçïå÷èòè íàÿâí³ñòü ãðî-
ìàäñüêèõ âáèðàëåíü àáî âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ìîá³ëüíèõ òóàëåòíèõ êàá³í òà ñâîº÷àñíå 
ïðîâåäåííÿ â íèõ àñåí³çàö³éíèõ çàõîä³â.

2.7. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ êîìïëåêñó 
äåðàòèçàö³éíèõ ðîá³ò, äåç³íôåêö³éíèõ òà ïðî-
òèëåïòîñï³ðîçíèõ çàõîä³â ó ïðèáåðåæíèõ 
çàõèñíèõ ñìóãàõ âîäíèõ îá’ºêò³â, çîêðåìà â 
ìåæàõ òåðèòîð³é ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ, òåðèòîð³ÿõ 
ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíèõ ñòàíö³é (äàë³ – ÐÂÑ), 
ðÿòóâàëüíèõ ñòàíö³é (äàë³ – PC) òà ðÿòóâàëüíèõ 
ïîñò³â (äàë³ – ÐÏ).

2.8. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïðîòèìàëÿ-
ð³éíèõ çàõîä³â íà âîäîéìàõ ì³ñòà Êèºâà ñèëàìè 
áîí³ô³êàòîð³â çã³äíî ç ïëàíàìè-çàâäàííÿìè 
Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ëàáî-
ðàòîðíèé öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè» (äàë³ — ÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÌËÖ ÌÎÇ 

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ íà âóë. Áóäè-
ùàíñüê³é, 3 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
âëàøòóâàííÿ àìáóëàòîð³¿ ë³êàð³â ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

2. Âèçíà÷èòè Äåñíÿíñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì 
âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.
3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãå-

íåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ 
ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ 
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ 
¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³ 
êðåñëåííÿ íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåí-
òó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-
äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò.

3.6. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 
ðîêó ¹ 1051/1051.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà 
âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè 
óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ 
âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé 

ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íà ñòðîê íå ìåíøå 
í³æ 10 ðîê³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 
2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-
íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî 
³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè 
äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷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.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çàðàõîâàíå äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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№77 (4990)

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) на 2017 рік

Розпорядження № 742 від 23 червня 2017 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року 
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста 
Києва на 201 7 рік»:

Про затвердження 
переможця конкурсу із залучення інвестора 

 до будівництва спортивного комплексу 
на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі

Розпорядження № 746 від 26 червня 2017 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, рес-
таврації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 червня 
2016 року №422 «Про проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва спортивного комплексу на про-
спекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïî-
æèâàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 16 643,7 òèñ. ãðí, 
ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 
2017 ð³ê ó çàãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ 
ïðèçíà÷åíü, øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïî-
æèâàííÿ çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ 
âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæå-
ò³â 1412010 «Áàãàòîïðîô³ëüíà ñòàö³îíàðíà 
ìåäè÷íà äîïîìîãà íàñåëåííþ», 1412110 
«Íàäàííÿ øâèäêî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè íàñåëåííþ» òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â 
ñïîæèâàííÿ çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ 
âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 
1412020 «Áàãàòîïðîô³ëüíà ìåäè÷íà äîïîìîãà 
íàñåëåííþ, ùî íàäàºòüñÿ òåðèòîð³àëüíèìè 
ìåäè÷íèìè îá’ºäíàííÿìè», 1412030 «Ñïå-
ö³àë³çîâàíà ñòàö³îíàðíà ìåäè÷íà äîïîìîãà 
íàñåëåííþ», 1412050 «Ë³êàðñüêî-àêóøåðñüêà 
äîïîìîãà âàã³òíèì, ïîðîä³ëëÿì òà íîâîíàðî-
äæåíèì», 1412100 «Ñòâîðåííÿ áàíê³â êðîâ³ 
òà ¿¿ êîìïîíåíò³â», 1412130 «Ñïåö³àë³çîâàíà 
àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íà äîïîìîãà íàñåëåí-
íþ». 1412220 «²íø³ çàõîäè â ãàëóç³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-
ê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî 
ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â 
áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè 
Ã. Ïë³ñ

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Çàòâåðäèòè ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç çà-
ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñó íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (ïðîòîêîë ïîñò³éíî¿ ä³-
þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â 
äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, 
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íå-
æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî 
áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â³ä 21 êâ³òíÿ 2017 
ðîêó ¹97/2017) òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «À ÑÊÀÉ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä – 39910159).

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç 
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó òà çàìîâíèêîì áóä³â-
íèöòâà – Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ 
òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÓÊÐÀ¯ÍÈ») âïðîäîâæ ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî 
ñåçîíó 2017 ðîêó.

2.9. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïðîòèêë³ùîâèõ 
çàõîä³â ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ó âåñíÿíî-îñ³íí³é ïåð³îä 
2017 ðîêó (îáêîøóâàííÿ òåðèòîð³¿, îáð³çêà 
êóù³â, çíÿòòÿ ñàìîñ³éíî¿ ïîðîñë³, ñóõîñò³éíèõ 
äåðåâ òîùî).

Ïðîòèêë³ùîâ³ çàõîäè ç âèêîðèñòàííÿì àêà-
ðèöèä³â ó ïåð³îä àêòèâíîñò³ êë³ù³â (âåñíà-îñ³íü) 
ïðîâîäèòè çà åï³äïîêàçíèêàìè â³äïîâ³äíî äî 
ïðîïîçèö³é ÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÌËÖ ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ».

2.10. Ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ çà-
õîä³â ç ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ òà ïîøèðåííÿ 
îêðåìèõ âèä³â êàðàíòèííèõ òà àäâåíòèâíèõ 
ðîñëèí, ùî âèêëèêàþòü á³îëîã³÷íå çàáðóäíåííÿ.

2.11. Ó ðàç³ íàäàííÿ ÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÌËÖ ÌÎÇ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ» ïðîïîçèö³é ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ çà 
åï³äåì³÷íèìè òà õ³ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè ðåçóëü-
òàò³â ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü âîäè ïîâåðõíåâèõ 
âîäîéì, ´ðóíòó òà ï³ñêó ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî 
³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî åï³äåì³÷íó íå-
áåçïåêó çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå âñòàíîâëåííÿ 
ïîïåðåäæóâàëüíèõ ùèò³â ïðî çàáîðîíó êóïàííÿ 
òà â³äïî÷èíêó â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íà-
ñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ.

2.12. Âæèâàòè çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ 
íåñàíêö³îíîâàíîãî ðóõó àâòîòðàíñïîðòó â ìåæàõ 
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã.

2.13. Ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íàóêè, 
ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäèòè ³íôîðìàö³éíî-
ðîç’ÿñíþâàëüíó òà ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó ñåðåä 
íàñåëåííÿ, çîêðåìà â äèòÿ÷èõ òà íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ³ç çàëó÷åííÿì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ùîäî çàïîá³ãàííÿ íåùàñíèì âèïàäêàì íà âîä³.

3. ÊÏ «Ïëåñî»:
3.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â 

ïëÿæ³â, ¿õ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïëàíîâå îáñòåæåííÿ ³ î÷è-
ùåííÿ äíà àêâàòîð³¿ ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ òà íàëåæíå 
ôóíêö³îíóâàííÿ ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ ðÿòóâàëüíèõ 
ïîñò³â òà ïóíêò³â íàäàííÿ ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿ 
äîïîìîãè â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñå-
ëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ çã³äíî ç íîðìàòèâàìè.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ âèðîáíè÷îãî 
ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëþ âîäè ïèòíî¿, âîäè 
âîäîéì, ï³ñêó, ´ðóíòó íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì 
ÄÑÒÓ ISO 13009:2016.

3.5. Âèä³ëèòè òà îáëàøòóâàòè ì³ñöÿ äëÿ 
êóïàííÿ ä³òåé ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ, äå äîçâîëåíî 
â³äïî÷èíîê ç êóïàííÿì.

3.6. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàëó÷àòè ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ äëÿ çä³é-
ñíåííÿ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ 
îá’ºêòàõ.

3.7. Ïðîâåñòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ïëàíóâàííÿ 
òåðèòîð³¿ ïëÿæ³â ç ìåòîþ ¿õ ³íæåíåðíîãî çàõèñòó 
â³ä âïëèâó â³òðîâî¿ òà õâèëüîâî¿ ä³¿.

3.8. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä, ðîçòà-
øîâàíèõ íà ï³äïîðÿäêîâàíèõ âîäíèõ îá’ºêòàõ, 
ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é.

3.9. Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ¹ 38/1093 «Ïðî 
âèêîðèñòàííÿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó òà ïðè-
áåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ó ì. Êèºâ³» â äîãîâî-
ðàõ ïðî ðîçì³ùåííÿ ïëàâçàñîá³â, óêëàäåíèõ 
ì³æ ÊÏ «Ïëåñî» ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè 
îñîáàìè, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àòè çàõîäè 
ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîøêîäæåííþ îá’ºêò³â 
áëàãîóñòðîþ, óêëàäàííÿ óãîä íà âèâåçåííÿ 
â³äõîä³â, óñòàíîâëåííÿ ìîá³ëüíèõ òóàëåòíèõ 
êàá³í òîùî.

3.10. Çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíó ãîòîâí³ñòü ÐÂÑ, 
ÐÑ, ÐÏ òà ñåçîííèõ ðÿòóâàëüíèõ ïîñò³â äî ïðî-
âåäåííÿ ðÿòóâàëüíèõ òà âîäîëàçíèõ ðîá³ò íà 
ï³äïîðÿäêîâàíèõ âîäíèõ îá’ºêòàõ â³äïîâ³äíî äî 
çàòâåðäæåíîãî ï³äïóíêòîì 1.3 ïóíêòó 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ ïåðåë³êó çîí â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
òà çîí ïàòðóëþâàííÿ.

3.11. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ 
òà ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ çàõîä³â ó ì³ñöÿõ ìà-
ñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ 
ì³ñòà Êèºâà çàëó÷àòè ñïåö³àë³çîâàíó (àâàð³éíî-
ðÿòóâàëüíó) âîäîëàçíó ñëóæáó ï³äïðèºìñòâà äî 
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè íà âîä³.

3.12. Ç 15 òðàâíÿ äî 15 âåðåñíÿ 2017 ðîêó, 
çîêðåìà ³ ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³, çàáåçïå÷èòè 
ùîäåííó ðîáîòó ñëóæáè îðãàí³çàö³¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
(àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíîþ) âîäîëàçíî¿ ñëóæáè 
ï³äïðèºìñòâà.

3.13. Ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-
ðÿäêó çàëó÷àòè ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á äëÿ 
çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïîòð³áíèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà 
ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
íàñåëåííÿ, ðîçòàøîâàíèõ íà ïðèáåðåæí³é òå-
ðèòîð³¿ ì. Êèºâà, ¿õ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ, ñâîº-
÷àñíîãî ðåìîíòó òà íàëåæíîãî ðåêðåàö³éíîãî 
âèêîðèñòàííÿ.

3.14. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³éíèõ 
çàõîä³â âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî 
â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ì. Êèºâà 
òà âïðîäîâæ ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî ñåçîíó 2017 
ðîêó, â ðàç³ îòðèìàííÿ ïðèïèñ³â â³ä ÄÓ «ÊÈ¯Â-
ÑÜÊÈÉ ÌËÖ ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» ïðîâîäèòè ïîâòîðí³ 
äåç³íôåêö³éí³ çàõîäè öèõ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ.

3.15. Çàñòîñóâàòè ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ì³æ-
íàðîäíèõ îðãàí³çàö³é ç ïèòàíü îòðèìàííÿ äëÿ 
ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ 
îá’ºêòàõ íàãîðîä, ñåðòèô³êàò³â ³ â³äçíàê ì³æ-
íàðîäíîãî ð³âíÿ.

3.16. Ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ âîäè âîäîéì ó 
ïëÿæíèõ çîíàõ çà äàíèìè ëàáîðàòîðíèõ äîñë³-
äæåíü ³íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
óòðèìàííÿ â³ä êóïàííÿ äî íîðìàë³çàö³¿ ïîêàçíèê³â 
áåçïå÷íîñò³ âîäè.

4. ÊÏ «Ïëåñî» çâåðíóòèñÿ ç ïðîõàííÿì äî ÄÓ 
«ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÌËÖ ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» ùîäî:

4.1. Ïðîâåäåííÿ ïðîòÿãîì òðàâíÿ 2017 ðîêó 
ìîí³òîðèíãîâèõ îáñòåæåíü, ëàáîðàòîðíèõ òà 
³íñòðóìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ç âèçíà÷åííÿì 
â³äïîâ³äíîñò³ ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íà-
ñåëåííÿ á³ëÿ âîäè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèì 
íîðìàì òà çà ðåçóëüòàòàìè íàäàòè âèñíîâêè 
ùîäî ìîæëèâîñò³ â³äêðèòòÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ 
ì³ñüêèõ ïëÿæ³â ó ïåð³îä ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî 
ñåçîíó 2017 ðîêó.

4.2. Äî ïî÷àòêó ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî ñåçîíó 
2017 ðîêó ïðîâåñòè ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ äëÿ 
áîí³ô³êàòîð³â, ÿê³ â ïåð³îä ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî 
ñåçîíó 2017 ðîêó çàëó÷àòèìóòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ïðîòèìàëÿð³éíèõ, ïðîòèêë³ùîâèõ, ïðîòèëåï-
òîñï³ðîçíèõ çàõîä³â íà âîäîéìàõ ì³ñòà Êèºâà.

5. ÊÏ «Ïëåñî» çâåðíóòèñÿ ç ïðîõàííÿì äî 
Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ç áåçïåêè íà ìîð-
ñüêîìó òà ð³÷êîâîìó òðàíñïîðò³ (Óêðìîðð³÷-
³íñïåêö³¿) ùîäî:

5.1. Ïîñèëåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïîñò³éíîãî 
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì þðèäè÷íèìè òà ô³-
çè÷íèìè îñîáàìè Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ âîäíèìè 
îá’ºêòàìè äëÿ ïëàâàííÿ íà ìàëîì³ðíèõ (ìàëèõ) 
ñóäíàõ ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 òðàâíÿ 2005 ðîêó 
¹ 393/2968, íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 10 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 301 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë îõîðîíè æèòòÿ ëþäåé 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ Óêðà¿íè», çàðåºñòðîâàíîãî 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2017 
ðîêó çà ¹ 566/30434, ó ðàç³ êîðèñòóâàííÿ ñàìî-
õ³äíèìè, íåñàìîõ³äíèìè ïëàâçàñîáàìè, â³òðèëü-
íèêàìè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ïîçà 
äîçâîëåíèìè äëÿ ïëàâàííÿ çîíàìè, îñîáëèâó 
óâàãó çâåðíóòè íà ì³ñöÿ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ.

5.2. Âæèòòÿ çàõîä³â äî ñóäíîâîä³¿â ïëàâçàñîá³â, 
ùî ïîðóøóþòü Ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ âîäíèìè 
îá’ºêòàìè äëÿ ïëàâàííÿ íà ìàëîì³ðíèõ (ìàëèõ) 
ñóäíàõ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåí³ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 òðàâíÿ 2005 ðîêó 
¹ 393/2968, íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 10 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 301 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë îõîðîíè æèòòÿ ëþäåé 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ Óêðà¿íè», çàðåºñòðîâàíîãî 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2017 
ðîêó çà ¹ 566/30434, â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.

6. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³:

ïîñèëèòè çàõîäè ³ç çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ï³äòðèìàííÿ ïðàâî-
ïîðÿäêó â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ 
íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ó ïåð³îä ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî 
ñåçîíó 2017 ðîêó;

çàáåçïå÷èòè ùîäåííå ïàòðóëþâàííÿ íàðÿä³â 
ïîë³ö³¿, çîêðåìà ó âå÷³ðí³é òà í³÷íèé ÷àñ;

ñïðèÿòè â ðàç³ çâåðíåííÿ, äî ï³äðîçä³ë³â 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 
ì. Êèºâ³ ñï³âðîá³òíèêàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî 
áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÏ 
«Ïëåñî» òà ³íøèõ îðãàí³â ó ïðîâåäåíí³ îáñòåæåíü 
ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ 
îá’ºêòàõ òà ïðèëåãëèõ äî íèõ òåðèòîð³é ó ïåð³îä 
ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî ñåçîíó 2017 ðîêó.

7. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíó 
ï³äâèùåíó ãîòîâí³ñòü êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿ-
òóâàëüíî¿ ñëóæáè «Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó» 
äî ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà âîäíèõ 
îá’ºêòàõ ì³ñòà Êèºâà òà â ðàç³ ïîòðåáè çàëó÷àòè 
¿¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ïðîâåäåííÿ àâà-
ð³éíî-ïîïåðåäæóâàëüíèõ, àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ 
òà àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò.

8. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñèëàìè Öåíòðó 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô ì³ñòà Êèºâà çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ó åêñòðåìàëüíèõ 
ñèòóàö³ÿõ â³äïîâ³äíî äî ïëàíó âçàºìîä³¿ ÊÏ 
«Ïëåñî» òà Öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô ì³ñòà Êèºâà.

9. Ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ñåçîííî¿ äð³áíîðîç-
äð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî 
â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ çä³é-

ñíþâàòè â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 êâ³òíÿ 
2015 ðîêó ¹ 300 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³á-
íî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ òà îá’ºêò³â ñåçîííî¿ 
äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
çà ¹ 52/1163, òà â³ä 14 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 365 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñõåìè ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â 

ñåçîííî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ 
â ì³ñò³ Êèºâ³».

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç 
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про уповноваження 
заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Поворозника М. Ю. 
на підписання Угоди про співпрацю між виконавчим 
органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією), Шевченківською районною 
в місті Києві державною адміністрацією, 

Дарницькою районною в місті Києві державною 
адміністрацією та Благодійною організацією 

«100 відсотків життя. Київський регіон» 
Розпорядження № 757 від 26 червня 2017 року

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

1. Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà 
Ìèêîëó Þð³éîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî 
ñï³âïðàöþ ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ), Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîííîþ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, Äàð-

íèöüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ 
«100 â³äñîòê³â æèòòÿ. Êè¿âñüêèé ðåã³îí». 

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ. 

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Про надання земельних ділянок 
Державному підприємству 

Національному центру Олександра Довженка 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-виробничих будівель та допоміжних 
споруд на вул. Васильківській, 1 у Голосіївському районі 

м. Києва
Розпорядження № 755 від 26 червня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 116, 117, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України від 06.09.2012 
№ 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи розпоря-
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2016 
року № 1266 «Про надання Державному підприємству «Національний центр Олександра Довженка» згоди на поділ 
земельної ділянки на вул. Васильківській, 1 у Голосіївському районі м. Києва» та від 16 лютого 2017 року № 181 «Про 
погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Державному підприємству «На-
ціональний центр Олександра Довженка» для експлуатації та обслуговування адміністративно- виробничих будівель 
та допоміжних споруд на вул. Васильківській, 1 у Голосіївському районі м. Києва», розглянувши лист Державного під-
приємства Національного центру Олександра Довженка від 21 квітня 2017 року № 170 та враховуючи, що земельні 
ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі (витяги з Державного земельного кадастру про земельні 
ділянки від 24 березня 2017 року №№ НВ-8000501702017, НВ-8000501682017), право державної власності на них 
зареєстровано в установленому порядку (інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна від 20 квітня 2017 року №№ 85430979, 85431087), в 
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

адміністрації) від З1 березня 2017 року № 383 
«Про реконструкцію стадіонів загальноосвітніх 

навчальних закладів за адресами: вул. Здолбунівська, 7-б, 
вул. Княжий Затон, 17-в у Дарницькому районі міста Києва»

Розпорядження № 758 від 26 червня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 31 січня 2011 року №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями 
окремих повноважень», враховуючи робочі проекти «Реконструкція стадіону та спортивних майданчиків у загально-
освітньому навчальному закладі № 62 на вул. Княжий Затон, 17-в Дарницького району м. Києва», «Реконструкція 
стадіону та спортивних майданчиків у загальноосвітньому навчальному закладі № 111 на вул. Здолбунівська, 7-б 
Дарницького району м. Києва», експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектної документації від 01 
березня 2017 року № 09/12-16, 11 квітня 2017 року № 10/12-16:

1. Ïðèïèíèòè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó Íà-
ö³îíàëüíîìó öåíòðó Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà ïðàâî 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ïëîùåþ 2,9946 ãà, íàäàíîþ 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 
ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 136/1570 «Ïðî íàäàííÿ 
³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ 
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» òà â³ä 26 âåðåñíÿ 
2002 ðîêó ¹ 22/182 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», ïîñâ³ä÷åíå äåðæàâíèì 
àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, 
çàðåºñòðîâàíèì ó Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â 
íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ 19 
òðàâíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 79-4-00064, ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ÷àñòèíó îá’ºêò³â 
íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, òà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàííÿ (ïåðåäà÷³) â 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ñôîðìîâàíèõ 
ó ðåçóëüòàò³ ïîä³ëó çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó Íàö³î-
íàëüíîìó öåíòðó Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà (êîä 
ªÄÐÏÎÓ 22928085) çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùàìè 0,9621 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:79:293:0013) òà 0,0918 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:293:0014) 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî- âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü òà äîïîì³æíèõ ñïî-
ðóä íà âóë. Âàñèëüê³âñüê³é, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà 
ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.05, 
ñïðàâà - À-23604).

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó Íàö³îíàëüíîìó 
öåíòðó Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷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 ìåæàõ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.3. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà 
íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
äîòðèìóâàòèñÿ îáìåæåíü ó ¿õ âèêîðèñòàíí³, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Äåðæàâíîìó çåìåëüíîìó 
êàäàñòð³.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ïîâåðíóòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ 
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî 
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çàðåºñòðîâàíèé ó Êíèç³ 
çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî 
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ 19 òðàâíÿ 2003 ðîêó çà 
¹79-4-00064.

4 .  Ç å ì å ë ü í ³  ä ³ ë ÿ í ê è  ( ê à ä à ñ ò ð î -
â ³  í î ì å ð è  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 7 9 : 2 9 3 : 0 0 1 5 , 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 7 9 : 2 9 3 : 0 0 1 6 , 
8000000000:79:293:0017) äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³ ïåðåäàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà àêòîì 
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ìîæå 
áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 áåðåçíÿ 2017 ðîêó 
¹ 383 «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îí³â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà àäðåñàìè: âóë. 
Çäîëáóí³âñüêà, 7-á, âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-â ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà» òàê³ çì³íè:

çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é 
ðåäàêö³¿: «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îí³â òà ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ çà àäðåñàìè: âóë. Çäîëáóí³âñüêà, 7-á, 
âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèñâà»;

ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é 
ðåäàêö³¿:

«1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îíó òà 
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹ 111 íà âóë. Çäîëáóí³â-
ñüê³é, 7-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà»;

ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é 
ðåäàêö³¿:

«2. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îíó òà 
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹ 62 íà âóë. Êíÿæèé Çà-
òîí, 17-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

². ÇÀÃÀËÜÍÀ ×ÀÑÒÈÍÀ
1.1. Êîëåäæ õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè-

¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ» (äàë³ — ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ) º 
íåïðèáóòêîâèì âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, 
ñòâîðåíèì íà áàç³ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó êóëüòóðè 
«Êè¿âñüêà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ òàíöþ» â³äïîâ³äíî 
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 êâ³òíÿ 
2001 ðîêó ¹ 273/1250 «Ïðî çãîäó íà ñòâîðåííÿ 
çàêëàäó îñâ³òè ó÷èëèùà õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòå-
öòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ 
òàíöþ» òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09 æîâòíÿ 2001 ðîêó 
¹ 2138 «Ïðî ñòâîðåííÿ âèùîãî çàêëàäó îñâ³òè 
ó÷èëèùà õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà 
ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ òàíöþ».

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2008 ðîêó 
¹ 172 «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âèùîãî çàêëàäó îñâ³-
òè ó÷èëèùà õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà 
ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ òàíöþ» âèùèé 
çàêëàä îñâ³òè ó÷èëèùå õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòå-
öòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ 
òàíöþ» ïåðåéìåíîâàíèé ó êîìóíàëüíèé âèùèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä - ó÷èëèùå õîðåîãðàô³÷íîãî 
ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà 
àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ».

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó 
¹ 586 «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíîãî 
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó - ó÷èëèùà õîðåî-
ãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà 
óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ» 
êîìóíàëüíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä - ó÷è-
ëèùå õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà 
ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ 
Ñåðæà Ëèôàðÿ» ïåðåéìåíîâàíî ó Êîëåäæ õîðå-
îãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà 
àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ».

ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ íàëåæèòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà çàñíîâàíèé òåðèòîð³àëüíîþ 
ãðîìàäîþ ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ ï³äïîðÿäêîâàíèé 
Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ º þðèäè÷íîþ 
îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â êàç-
íà÷åéñòâ³, ìàº ãåðáîâó ïå÷àòêó ³ç ñâîºþ íàçâîþ, 
øòàìïè, áëàíêè, ìàº ïðàâî â³ä ñâîãî ³ìåí³ óêëàäàòè 
äîãîâîðè, íàáóâàòè ìàéíîâ³ òà íåìàéíîâ³ ïðàâà, 
áóòè ïîçèâà÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³.

1.3. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Êîëåäæ õîðåî-
ãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà 
àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ».

Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ.

1.4. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ: âóë. Êîñòÿíòèíà Äàíüêåâè÷à, 4-à, 
ì. Êè¿â, 02232.

1.5. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè 

Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îñâ³òè ³ íàóêè òà 
öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ 
êóëüòóðè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà öèì Ñòàòóòîì.

1.6. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ÊÌÀÒ 
³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ º: ï³äãîòîâêà çã³äíî ç ðåã³î-
íàëüíèì òà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì ³ äîãîâ³ðíèìè 
çîáîâ’ÿçàííÿìè (êîíòðàêòàìè) âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíèõ ôàõ³âö³â ñòóïåí³â ìîëîäøîãî áàêàëàâðà òà 
áàêàëàâðà, à òàêîæ êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ð³âíÿ 
ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà ó ãàëóç³ õîðåîãðàô³÷íîãî 
ìèñòåöòâà ç ð³âíåì êîìïåòåíòíîñòåé â îáñÿç³ 
â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â îñâ³òè; 

íàäàííÿ ïî÷àòêîâî¿ òà ñåðåäíüî¿ ìèñòåöüêî¿ 
îñâ³òè; 

íàäàííÿ áàçîâî¿ òà ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè; 

ïðîïàãàíäà êðàùèõ äîñÿãíåíü íàö³îíàëüíîãî 
òà ñâ³òîâîãî õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà, ï³ä-
âèùåííÿ îñâ³òíüî-êóëüòóðíîãî ð³âíÿ ãðîìàäÿí 
øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³;

ñïåö³àë³çàö³ÿ, àòåñòàö³ÿ, ïåðåï³äãîòîâêà òà 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â ãàëóç³ ç óðàõóâàí-
íÿì âèìîã ñó÷àñíî¿ íàóêè, êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, 
ïåäàãîã³êè;

òâîð÷à, íàóêîâî-ìåòîäè÷íà, âèäàâíè÷à, 
ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

íàëàãîäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïðî-
âàäæåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1.7. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ÊÌÀÒ ³ìåí³ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ º:

âèõîâàííÿ ó çäîáóâà÷³â îñâ³òè àêòèâíî¿ ãðî-
ìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, ôîðìóâàííÿ ó íèõ íàóêîâîãî 
ñâ³òîãëÿäó, òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, âèñîêèõ ëþäñüêèõ 
ÿêîñòåé, íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³;

çàáåçïå÷åííÿ êóëüòóðíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâè-
òêó îñîáèñòîñò³, âèõîâàííÿ ïàòð³îòèçìó;

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âêëþ-
÷àº çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî¿, âèõîâíî¿, íàóêîâî¿, 
êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿, ìåòîäè÷íî¿, òâîð÷î¿ ðîáîòè;

çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ îâîëîä³ííÿ ñèñòå-
ìîþ çíàíü ïðî ëþäèíó, ïðèðîäó, ìèñòåöòâî ³ 
ñóñï³ëüñòâî;

âèõîâàííÿ ìîðàëüíî, ïñèõ³÷íî ³ ô³çè÷íî çäî-
ðîâîãî ïîêîë³ííÿ ãðîìàäÿí; 

ï³äãîòîâêà çäîáóâà÷³â îñâ³òè äî òðóäîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; 

çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ åòè÷íèõ íîðì, àòìîñ-
ôåðè äîáðîçè÷ëèâîñò³ é âçàºìíî¿ ïîâàãè ó ñòîñóíêàõ 
ì³æ ïðàö³âíèêàìè, âèêëàäà÷àìè òà ñòóäåíòàìè;

çàáåçïå÷åííÿ íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè òà ó÷íÿìè 
çíàíü ó ãàëóç³ õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà, ïåäà-
ãîã³êè, ï³äãîòîâêà ¿õ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ ðåã³îíàëüíîãî 
òà äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ òà ³íøèõ óãîä (êîíò-
ðàêò³â) íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ç âèùîþ îñâ³òîþ;

ïðîâàäæåííÿ òâîð÷î¿, ìèñòåöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÿê îñíîâè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â;

Про внесення змін до Статуту коледжу хореографічного 
мистецтва «Київська муніципальна академія танцю 

імені Сержа Лифаря»
Розпорядження № 761 від 26 червня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», враховуючи протокол засідання загальних зборів трудового 
колективу коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» від 01 
вересня 2016 року № 1, з метою приведення установчих документів коледжу хореографічного мистецтва «Київська 
муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîëåäæó õîðåî-
ãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà 
àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ», çàòâåð-
äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2008 ðîêó 
¹ 172 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ÷åðâíÿ 2015 
ðîêó ¹ 586), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äèðåêòîðó êîëåäæó õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñ-
òåöòâà «Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà àêàäåì³ÿ òàíöþ 
³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ» çàáåçïå÷èòè äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

14 лютого 2008 року № 172
(у редакції роспорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації

від 26.06.2017 № 761)

СТАТУТ
КОЛЕДЖУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

«КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ»
(нова редакція)

ідентифікаційний код 30382088
ПРИЙНЯТО 

Загальними зборами трудового колективу 01 вересня 2016 року

м. Київ – 2017
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підготовка молоді до самостійної творчої, 
мистецької та культурної або викладацької 
діяльності;

хореографічне та естетичне виховання дітей 
та молоді; 

активізація розвитку мистецтвознавства та 
хореографічної науки, пошуки і залучення до 
співпраці молодих вчених, педагогів і методистів, 
створення для них умов творчого зростання і 
розвитку;

організація стажувань та майстер-класів у 
галузі мистецтва та хореографії як в Україні, 
так і за кордоном;

організація та проведення симпозіумів, кон-
ференцій, круглих столів, виставок, вистав, 
концертів, фестивалів, конкурсів;

організація видавничої діяльності, розпо-
всюдження поліграфічної продукції;

організація без створення юридичної особи 
освітніх, культурно-просвітницьких та театраль-
но-концертних підрозділів, тимчасових творчих 
колективів на умовах самоокупності, утворення 
інших підрозділів для виконання програм та 
проектів КМАТ імені Сержа Лифаря; 

участь у благодійних акціях; 
просвітницька діяльність;
надання позашкільної мистецької освіти, 

спеціалізованої початкової та середньої мис-
тецької освіти дітям та молоді відповідно до 
вимог державних стандартів освіти;

надання базової та повної загальної середньої 
освіти для контингенту учнів хореографічної 
школи педагогічної практики, учнів та студентів 
КМАТ імені Сержа Лифаря відповідно до вимог 
державних стандартів загальної середньої освіти;

виконання інших завдань, передбачених 
законодавством України.

1.8. Діяльність КМАТ імені Сержа Лифаря 
провадиться на принципах: 

автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень та відпо-

відальності засновника, Департаменту культури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
центрального органу виконавчої влади у сфері 
культури, органів управління КМАТ імені Сержа 
Лифаря та його структурних підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних 
засад;

незалежності від політичних партій, громад-
ських та релігійних організацій.

1.9. Автономія та самоврядування КМАТ 
імені Сержа Лифаря реалізується відповідно 
до законодавства України.

1.10. Структурні підрозділи КМАТ імені Сержа 
Лифаря створюються рішенням Вченої ради за 
погодженням із засновником відповідно до за-
конодавства, цього Статуту і функціонують згідно 
з окремими положеннями, що розробляються 
КМАТ імені Сержа Лифаря.

1.11. Структурними підрозділами КМАТ імені 
Сержа Лифаря є: 

навчальна частина;
кафедра хореографії;
кафедра теоретичної підготовки;
бібліотека;
відділення загальної середньої освіти;
хореографічна школа педагогічної практи-

ки (для проходження студентами КМАТ імені 
Сержа Лифаря відповідних видів виробничої 
та педагогічної практики в умовах максимально 
наближених до реального виробництва);

творча майстерня «Дитяча школа мистецтв № 7»;
театрально-філармонічний центр «Натхнення» 

для проходження студентами та учнями сценічної 
практики в умовах максимально наближених до 
реального виробництва.

КМАТ імені Сержа Лифаря рішенням Вченої 
ради також може створювати підготовчі курси 
для вступників, курси підвищення кваліфікації 
фахівців, відділення по роботі з іноземними сту-
дентами та інші структурні підрозділи, діяльність 
яких не заборонено законом, за погодженням 
із засновником.
II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА 

КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ
2.1. Повноваження засновника КМАТ імені 

Сержа Лифаря від імені територіальної громади 
міста Києва здійснює виконавчий орган Київ-
ської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація).

2.2. Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація):

затверджує статут КМАТ імені Сержа Лифаря 
та вносить до нього зміни або затверджує нову 
редакцію за поданням загальних зборів трудового 
колективу КМАТ імені Сержа Лифаря;

укладає в місячний строк контракт з дирек-
тором КМАТ імені Сержа Лифаря, обраним за 
конкурсом у порядку, встановленому Законом 
України «Про вищу освіту»;

за поданням загальних зборів трудового колекти-
ву КМАТ імені Сержа Лифаря достроково розриває 
контракт з керівником КМАТ імені Сержа Лифаря з 
підстав, визначених законодавством про працю, 
чи за порушення цього Статуту та умов контракту;

здійснює контроль за фінансово-господар-
ською діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря;

здійснює контроль за дотриманням статуту 
КМАТ імені Сержа Лифаря;

2.3. Засновник має право:
одержувати в установленому порядку від КМАТ 

імені Сержа Лифаря інформацію та матеріали, 
що стосуються виконання покладених на КМАТ 
імені Сержа Лифаря завдань;

вносити до КМАТ імені Сержа Лифаря про-
позиції з питань удосконалення роботи КМАТ 
імені Сержа Лифаря;

створювати комісії, експертні та робочі групи 
для перевірки виконання КМАТ імені Сержа Лифа-
ря завдань, покладених на нього цим Статутом, 
наказами центрального органу виконавчої влади 
у сфері освіти і науки та центрального органу 
виконавчої влади у сфері культури, рішеннями 
Київської міської ради, розпорядженнями Ки-
ївського міського голови та виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації), наказами Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), 
виданих у межах їх повноважень.

2.4. Засновник зобов’язаний:
вживати заходів для забезпечення належного 

рівня освіти в КМАТ імені Сержа Лифаря;
забезпечувати в межах своїх повноважень 

виконання актів законодавства України в КМАТ 
імені Сержа Лифаря;

сприяти КМАТ імені Сержа Лифаря в органі-
зації підвищення кваліфікації та перепідготовки 
педагогічних та науково-педагогічних працівників;

сприяти навчально-методичному та інфор-
маційному забезпеченню роботи КМАТ імені 
Сержа Лифаря;

підтримувати заходи, спрямовані на розвиток 
творчого потенціалу педагогічних та науково-
педагогічних працівників і студентів КМАТ імені 
Сержа Лифаря;

вживати заходів, спрямованих на підтримку 
та розвиток здобувачів освіти, що навчаються 
у КМАТ імені Сержа Лифаря;

сприяти покращенню матеріально-технічної 
бази КМАТ імені Сержа Лифаря;

вживати заходів щодо підтримки інноваційних 
проектів КМАТ імені Сержа Лифаря;

розглядати та вносити в установленому по-
рядку до центрального органу виконавчої влади 
у сфері культури пропозиції щодо відзначення 
працівників КМАТ імені Сержа Лифаря дер-
жавними нагородами, галузевими відзнаками;

забезпечувати розгляд звернень громадян, 
працівників і студентів КМАТ імені Сержа Лифаря 
з питань, що належать до його компетенції, та 
в разі потреби вживати заходів щодо усунення 
причин, які зумовили їх появу;

затверджувати розмір фонду оплати праці 
працівників КМАТ імені Сержа Лифаря та ви-
датки на утримання КМАТ імені Сержа Лифаря 
в межах виділених асигнувань.

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КМАТ ІМЕНІ 
СЕРЖА ЛИФАРЯ

3.1. КМАТ імені Сержа Лифаря має право:
готувати фахівців у галузі хореографічного 

мистецтва за регіональним і державним за-
мовленням, зокрема замовленням централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, та 
за договорами (контрактами) з юридичними і 
фізичними особами;

розробляти та реалізовувати освітні (наукові) 
програми в межах ліцензованої спеціальності;

розробляти та запроваджувати навчальні 
плани та програми, що враховують специфі-
ку навчання в КМАТ імені Сержа Лифаря та її 
структурних підрозділах;

самостійно обирати із встановлених Законом 
України «Про вищу освіту» або визначати до-
даткові форми навчання та форми організації 
освітнього процесу, а науково-педагогічні та 
педагогічні працівники самостійно з урахуванням 
положень загальної педагогіки визначати засо-
би та методи навчання і вихованім студентів;

самостійно визначати зміст освіти з ураху-
ванням вимог державних галузевих стандартів 
та освітніх програм підготовки молодших спе-
ціалістів, молодших бакалаврів і бакалаврів, 
державних стандартів мистецької освіти;

обирати типи програм підготовки бакалаврів, 
що передбачені Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти;

одержувати в установленому порядку від 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, а також від установ 
та організацій інформацію і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на КМАТ імені Сержа 
Лифаря завдань;

приймати на роботу педагогічних, наукових, 
науково-педагогічних та інших працівників;

формувати та затверджувати власний штат-
ний розпис у порядку, встановленому законо-
давством;

приймати остаточне рішення щодо визна-
ння, у тому числі встановлення еквівалентності, 
здобутих у іноземних вищих навчальних за-
кладах ступенів бакалавра, магістра, доктора 
філософії, доктора наук і вчених звань доцента, 
професора під час зарахування на навчання 
та/або на посаду педагогічного, наукового чи 
науково-педагогічного працівника;

запроваджувати рейтингове оцінювання 
освітніх, науково-дослідницьких, творчих та 
інноваційних досягнень учасників освітнього 

процесу у формах, визначених самостійно КМАТ 
імені Сержа Лифаря;

самостійно розробляти та запроваджувати 
власні програми освітньої, творчої, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності;

самостійно запроваджувати спеціалізації, ви-
значати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

присуджувати ступені вищої освіти здобувачам 
вищої освіти, які відповідно до законодавства 
успішно пройшли процедуру атестації після 
завершення навчання на відповідному рівні 
вищої освіти;

приймати остаточне рішення щодо при-
судження наукових ступенів акредитованими 
спеціалізованими вченими радами;

утворювати загальноосвітні навчальні за-
клади за погодженням з органами місцевого 
самоврядування;

утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати 
свої структурні підрозділи;

створювати координаційні комісії, експертні 
та робочі групи для науково-організаційного су-
проводу виконання державних програм і проектів, 
залучати (з укладенням контрактів, договорів) 
спеціалістів для роботи в цих комісіях (групах);

засновувати навчальні заклади і наукові 
установи в порядку, передбаченому законо-
давством України;

засновувати підприємства для провадження 
інноваційно-творчої та/або творчої виробничої 
діяльності в порядку, передбаченому законо-
давством України;

створювати в установленому порядку філії 
КМАТ імені Сержа Лифаря, навчальні, методичні 
центри та інші структурні підрозділи в інших 
містах України в порядку, передбаченому за-
конодавством України;

створювати з іншими закладами освіти на-
вчальні комплекси для впровадження ступеневої 
підготовки фахівців у порядку, визначеному 
законодавством України;

провадити видавничу діяльність, зокрема 
видавати підручники, навчальні посібники та 
наукові праці, а також розвивати власну полі-
графічну базу;

здійснювати свою діяльність за угодами між 
КМАТ імені Сержа Лифаря та підприємствами, 
установами, організаціями, громадянами в 
установленому порядку;

провадити на підставі відповідних договорів 
спільну діяльність з навчальними закладами, 
науковими установами та іншими юридичними 
особами;

розміщувати свої навчальні, науково-дослідні 
та навчально-науково-виробничі підрозділи на 
підприємствах, в установах та організаціях;

брати участь у роботі міжнародних організацій;
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
встановлювати власні форми морального та 

матеріального заохочення учасників освітнього 
процесу;

звертатися з ініціативою до органів, що здій-
снюють управління у сфері вищої освіти, про 
внесення змін до чинних або розроблення нових 
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, 
а також брати участь у роботі над проектами;

визначати в установленому порядку форми 
організації і стимулювання праці та навчання 
працівників і здобувачів освіти КМАТ імені Сержа 
Лифаря;

отримувати кошти та матеріальні цінності 
(будинки, споруди, обладнання, транспортні 
засоби тощо) від органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, організацій, громадян 
і благодійних фондів у порядку, визначеному 
законодавством України;

орендувати, надавати в оренду, брати та 
надавати в лізинг, обмінювати, передавати 
іншим підприємствам і організаціям необхідне 
обладнання, приміщення, інвентар, інші матері-
альні цінності виключно за згодою засновника 
та власника майна або уповноваженого ним 
органу, а також списувати їх з балансу в уста-
новленому порядку;

брати участь у діяльності асоціацій, об’єднань 
тощо згідно із законодавством України;

створювати та розвивати власну соціальну 
базу, мережу оздоровчих, лікувально-профі-
лактичних і культурних закладів;

здійснювати капітальне будівництво, рекон-
струкцію та капітальний ремонт основних фондів 
у встановленому порядку;

провадити фінансово-господарську та іншу 
діяльність відповідно до законодавства та Статуту 
КМАТ імені Сержа Лифаря;

розпоряджатися власними надходженнями, 
зокрема від надання платних послуг;

організовувати надання додаткових освітніх 
та інших послуг, виконання робіт для юридичних 
і фізичних осіб, визначати розміри плати за них 
згідно із законодавством України;

направляти кошти фонду виробничого та со-
ціального розвитку на благоустрій студентських 
гуртожитків та інших об’єктів, що сприяють по-
кращанню соціально-побутових, культурних умов 
і відпочинку працівників та студентів;

здійснювати набір іноземців на підготовку, на-
вчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

направляти викладачів і студентів за кордон 
з метою роботи, підвищення кваліфікації, на-

вчання, обміну досвідом, участі в фестивалях, 
конкурсах, конференціях, симпозіумах, концертах 
та інших заходах;

здійснювати інші права, що не суперечать 
законодавству України.

3.2. КМАТ імені Сержа Лифаря зобов’язана:
під час визначення стратегії діяльності врахо-

вувати регіональне та державне замовлення та 
інші договірні зобов’язання (контракти) на під-
готовку фахівців на рівні державних стандартів;

дотримуватися законів України «Про осві-
ту», «Про вищу освіту», «Про засади державної 
мовної політики» та інших законодавчих актів, 
що регламентують діяльність вищих навчальних 
закладів;

дотримуватися державних галузевих стан-
дартів освіти; 

дотримуватися договірних зобов’язань (контр-
актів) з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, 
наукової діяльності та громадянами, зокрема і 
за міжнародними угодами;

забезпечувати захист прав, інтересів і со-
ціальний захист учасників освітнього процесу;

організовувати роботу з ліцензування та 
акредитації КМАТ імені Сержа Лифаря, освітніх 
програм підготовки фахівців з вищою та іншими 
рівнями освіти, в разі потреби – атестації інших 
структурних навчальних підрозділів, проведення 
атестації педагогічних працівників і складання 
звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

вживати заходів, зокрема шляхом запро-
вадження відповідних новітніх технологій щодо 
запобігання та виявлення академічного плагіату 
в наукових роботах наукових, науково-педагогіч-
них, педагогічних, інших працівників і здобувачів 
освіти та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності;

мати внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти;

організовувати і контролювати роботу з орга-
нізації підвищення кваліфікації та перепідготовки 
науково-педагогічних і педагогічних працівників;

вживати заходів для забезпечення КМАТ 
імені Сержа Лифаря належного рівня загальної 
середньої освіти учнів і студентів, організову-
вати їх навчально-методичне, інформаційне 
забезпечення;

формувати замовлення на навчально-мето-
дичну літературу, бланки звітності та документи 
про освіту;

разом з органами охорони здоров’я здійсню-
вати загальний контроль за охороною здоров’я 
учасників освітнього процесу, проводити оздо-
ровчі заходи, створювати безпечні умови для 
навчання і праці студентів, учнів та працівників 
КМАТ імені Сержа Лифаря;

забезпечувати дотримання вимог еколо-
гічної безпеки та охорони праці відповідно до 
законодавства України;

створювати необхідні умови для здобуття 
вищої освіти особами з особливими освітніми 
потребами;

за дорученням Департаменту культури ви-
конавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) брати 
участь у проведенні експертизи інноваційних 
пропозицій для включення їх до національних 
і регіональних програм;

вживати в межах своєї компетенції заходів 
щодо поліпшення матеріальних і житлових умов 
учасників освітнього процесу, їх медичного та 
побутового обслуговування;

забезпечувати розгляд звернень громадян 
з питань, що належать до його компетенції, у 
разі потреби вживати заходів щодо усунення 
причин, що зумовили їх появу;

готувати та подавати в установленому порядку 
статистичну звітність про діяльність КМАТ імені 
Сержа Лифаря;

забезпечувати своєчасну сплату податків, 
зборів та інших платежів згідно із законодав-
ством України;

здійснювати будівництво, реконструкцію, 
а також капітальний ремонт основних фондів, 
забезпечувати якнайшвидше введення в дію 
придбаного обладнання;

здійснювати оперативну діяльність для ма-
теріально-технічного забезпечення основних 
напрямів роботи;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті КМАТ 
імені Сержа Лифаря, на інформаційних стендах 
і в будь-який інший спосіб інформацію щодо 
реалізації своїх прав і виконання зобов’язань.

3.3. Права та обов’язки науково-педагогічних, 
педагогічних працівників і осіб, що навчаються 
у КМАТ імені Сержа Лифаря, визначаються від-
повідно до законодавства України.

IV. УПРАВЛІННЯ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА 
ЛИФАРЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕК-

ТОРА КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ
4.1. Безпосереднє управління діяльністю 

КМАТ імені Сержа Лифаря здійснює директор.
4.2. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря 

обирається загальними зборами трудового ко-
лективу за конкурсом у порядку, встановленому 
Законом України «Про вищу освіту».

Київський міський голова за поданням ди-
ректора Департаменту культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та погодженням з від-



12 ДокументХрещатик
21 липня 2017 р.
№77 (4990)

повідним заступником голови Київської міської 
державної адміністрації укладає контракт з об-
раним директором КМАТ імені Сержа Лифаря у 
порядку та в строки, визначені Законом України 
«Про вищу освіту».

4.3. Директор є представником КМАТ імені 
Сержа Лифаря у відносинах з державними ор-
ганами, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами і діє без 
довіреності в межах своїх повноважень, вико-
нує свої обов’язки відповідно до Статуту, умов 
контракту та несе персональну відповідальність 
за роботу КМАТ імені Сержа Лифаря в цілому.

4.4. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря в 
межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність КМАТ імені Сержа 
Лифаря;

вирішує питання фінансово-господарської 
діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря, затверджує 
його структуру та штатний розпис, вводить в 
дію положення про структурні підрозділи КМАТ 
імені Сержа Лифаря;

видає накази та розпорядження, дає доручен-
ня, обов’язкові для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу та структурними підрозді-
лами КМАТ імені Сержа Лифаря;

представляє КМАТ імені Сержа Лифаря у 
державних та інших органах, відповідає за ре-
зультати його діяльності перед Департаментом 
культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації);

є розпорядником майна та коштів;
забезпечує виконання фінансового плану 

(кошторису), укладає договори; 
призначає на посаду та звільняє з посади 

працівників КМАТ імені Сержа Лифаря;
за поданням керівника Творчої майстерні 

«Дитяча школа мистецтв № 7» приймає на роботу 
та звільняє з роботи педагогічних працівників 
КМАТ імені Сержа Лифаря, що отримують основне 
педагогічне навантаження по Творчій майстерні 
«Дитяча школа мистецтв № 7»;

забезпечує охорону праці, дотримання за-
конності та порядку; 

визначає функціональні обов’язки працівників;
формує контингент осіб, які навчаються у 

КМАТ імені Сержа Лифаря; 
відраховує з КМАТ імені Сержа Лифаря та по-

новлює на навчання у ній студентів за погоджен-
ням з органами студентського самоврядування 
та первинними профспілковими організаціями 
студентів (якщо студент є членом профспілки) 
з підстав, установлених Законом України «Про 
вищу освіту»;

забезпечує організацію та здійснення конт-
ролю за виконанням навчальних планів і програм 
навчальних дисциплін;

контролює дотримання всіма підрозділами 
штатно-фінансової дисципліни; 

здійснює конт-роль за якістю роботи педаго-
гічних, науково-педагогічних та інших працівників;

забезпечує створення умов для здійснення 
дієвого та відкритого громадського контролю 
за діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря;

сприяє та створює умови для діяльності 
органів студентського самоврядування, органі-
зацій профспілок працівників КМАТ імені Сержа 
Лифаря і студентів, громадських організацій, які 
діють у КМАТ імені Сержа Лифаря; 

сприяє формуванню здорового способу 
життя у здобувачів вищої освіти; 

спільно з виборними органами первинних 
організацій профспілок працівників КМАТ імені 
Сержа Лифаря і студентів подає для затверджен-
ня загальними зборами трудового колективу 
КМАТ імені Сержа Лифаря правил внутрішнього 
розпорядку та колективний договір і після за-
твердження підписує їх;

вживає до працівників КМАТ імені Сержа 
Лифаря заходів заохочення та накладає дис-
циплінарні стягнення;

здійснює інші віднесені до його компетенції 
повноваження щодо управління КМАТ імені 
Сержа Лифаря.

4.5. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря від-
повідає за провадження освітньої діяльності, за 
результати фінансово-господарської діяльності, 
стан і збереження нерухомого та іншого майна 
цього закладу.

Директор КМАТ імені Сержа Лифаря що-
року звітує перед Департаментом культури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та 
загальними зборами трудового колективу КМАТ 
імені Сержа Лифаря.

Директор зобов’язаний оприлюднювати що-
річний звіт про свою діяльність на офіційному 
веб-сайті КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.6. Прийняття на роботу та звільнення з 
роботи заступників директора КМАТ імені Сержа 
Лифаря, керівників основних структурних під-
розділів здійснюється за наказом директора на 
умовах, передбачених законодавством України 
і Статутом КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.7. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря 
може делегувати частину своїх повноважень 
своїм заступникам і керівникам структурних 
підрозділів.

4.8. Після виходу на пенсію з посади ди-
ректора КМАТ імені Сержа Лифаря особа, яка 

працювала на цій посаді не менш як 10 років 
підряд, рішенням Вченої ради може бути при-
значена радником директора КМАТ імені Сержа 
Лифаря з оплатою праці за рахунок власних 
надходжень КМАТ імені Сержа Лифаря або на 
громадських засадах.

4.9. Вчена рада є колегіальним органом 
управління КМАТ імені Сержа Лифаря, який 
утворюється строком на п’ять років, склад якого 
затверджується наказом директора КМАТ імені 
Сержа Лифаря протягом п’яти робочих днів 
з дня закінчення повноважень попереднього 
складу Вченої ради.

4.10. Вчену раду КМАТ імені Сержа Лифаря 
очолює її голова, який обирається таємним 
голосуванням з числа членів Вченої ради КМАТ 
імені Сержа Лифаря, які мають науковий сту-
пінь та/або вчене (почесне) звання, на строк 
діяльності Вченої ради. До складу Вченої ради 
КМАТ імені Сержа Лифаря входять за посадами 
директор КМАТ імені Сержа Лифаря, заступники 
директора, керівники підрозділів з освітньої на 
наукової діяльності, учений секретар, директор 
бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 
самоврядування та виборних органів первинних 
профспілкових організацій працівників КМАТ 
імені Сержа Лифаря, а також виборні представ-
ники, які представляють науково-педагогічних 
працівників і обираються з числа завідувачів 
кафедр, професорів, докторів філософії, докторів 
наук, виборні представники, які представляють 
інших працівників у КМАТ імені Сержа Лифаря і 
які працюють у ній на постійній основі, виборні 
представники слухачів, асистентів-стажистів, 
керівники виборних органів первинних профспіл-
кових організацій студентів, керівники органів 
студентського самоврядування КМАТ імені 
Сержа Лифаря відповідно до встановлених квот. 
Вибори до складу Вченої ради починаються за 
30 календарних днів до закінчення повноважень 
попереднього складу вченої ради.

За рішенням Вченої ради до її складу мо-
жуть входити також представники організацій 
роботодавців. При цьому 75 відсотків складу 
вченої ради становлять науково-педагогічні 
працівники КМАТ імені Сержа Лифаря, 10 відсо-
тків – виборні представники з числа студентів, 
10 відсотків – виборні представники з числа 
педагогічних працівників та 5 відсотків – виборні 
представники з числа інших працівників та (у 
разі прийняття відповідного рішення Вченою 
радою) представники організацій роботодавців.

Члени Вченої ради КМАТ імені Сержа Ли-
фаря, що представляють зазначені категорії 
працівників та студентів, обираються шляхом 
прямого таємного рейтингового голосування 
всіх працівників відповідної категорії та студентів 
з-поміж кандидатів, висунутих та обговорених 
на загальних зборах відповідних категорій пра-
цівників та студентів.

Кандидатом на виборах до Вченої ради КМАТ 
імені Сержа Лифаря може бути висунутий будь-
який працівник відповідної категорії за поданням 
структурного підрозділу, у якому він працює, або 
студент КМАТ імені Сержа Лифаря.

У разі прийняття відповідного рішення Вченою 
радою КМАТ імені Сержа Лифаря представники 
організацій роботодавців обираються до Вченої 
ради в порядку, визначеному самими організа-
ціями роботодавців.

Рішення Вченої ради КМАТ імені Сержа Ли-
фаря вводяться в дію наказом директора КМАТ 
імені Сержа Лифаря.

Порядок роботи Вченої ради визначається 
Положенням про Вчену раду КМАТ імені Сержа 
Лифаря, яке затверджується загальними зборами 
трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря, 
так само як і зміни до нього.

4.11. Вчена рада КМАТ імені Сержа Лифаря:
визначає стратегію і перспективні напрями 

розвитку освітньої, наукової та інноваційної ді-
яльності КМАТ імені Сержа Лифаря;

розробляє і подає загальним зборам трудо-
вого колективу КМАТ імені Сержа Лифаря про-
ект Статуту КМАТ імені Сержа Лифаря, а також 
рішення про внесення змін і доповнень до нього;

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий 
звіт КМАТ імені Сержа Лифаря;

визначає систему та затверджує процедури 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

ухвалює рішення про розміщення власних 
надходжень у територіальних органах цен-
трального органу виконавчої влади у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних 
коштів або в банківських установах;

ухвалює за поданням директора КМАТ імені 
Сержа Лифаря рішення про утворення, реорга-
нізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

обирає за конкурсом таємним голосуванням 
на посади завідувачів кафедр, професорів і до-
центів, директора бібліотеки, керівників філій;

затверджує освітні програми та навчальні 
плани для кожного рівня вищої освіти та спе-
ціальності;

ухвалює рішення з питань організації освіт-
нього процесу, визначає строки навчання на 
відповідних рівнях;

затверджує зразок та порядок виготовлення 
власного документа про вищу освіту, положення 
про процедуру та підстави для його видачі випус-

кникам, а також зразки, порядок виготовлення, 
процедуру і підстави для видачі випускникам 
спільних і подвійних дипломів;

ухвалює основні напрями здійснення творчих 
проектів, проведення наукових досліджень та 
інноваційної діяльності;

оцінює науково-педагогічну діяльність струк-
турних підрозділів; 

присвоює вчені звання професора, доцента 
та старшого дослідника і подає відповідні рі-
шення на затвердження до атестаційної колегії 
центрального органу виконавчої влади у сфері 
освіти і науки;

приймає остаточні рішення про визнання 
іноземних документів про вищу освіту, наукові 
ступені та вчені звання під час прийняття на 
роботу педагогічних, наукових, науково-педа-
гогічних та інших працівників, а також під час 
зарахування вступників на навчання;

має право вносити подання про відкликання 
директора КМАТ імені Сержа Лифаря з підстав, 
передбачених законодавством, контрактом, 
або в разі порушення ним цього Статуту, яке 
розглядається загальними зборами трудового 
колективу КМАТ імені Сержа Лифаря;

розглядає інші питання діяльності КМАТ 
імені Сержа Лифаря відповідно до Положення 
про Вчену раду.

4.12. Для вирішення поточних питань діяль-
ності КМАТ імені Сержа Лифаря утворюються 
та діють такі робочі органи:

Адміністративна рада;
Приймальна комісія;
Стипендіальна комісія.
З метою вироблення стратегії та напрямів 

провадження освітньої та/або наукової діяль-
ності КМАТ імені Сержа Лифаря на громадських 
засадах утворюються та діють такі дорадчі (до-
радчо-консультативні) органи:

Педагогічна рада КМАТ імені Сержа Лифаря, 
до складу якої входять педагогічні працівники, 
задіяні в освітньому процесі щодо учнів КМАТ 
імені Сержа Лифаря;

Педагогічна рада Творчої майстерні «Дитяча 
школа мистецтв № 7».

Директор та Вчена рада КМАТ імені Сержа 
Лифаря мають право утворювати на громадських 
засадах інші робочі та дорадчі (дорадчо-кон-
сультативні) органи.

4.13. Положення про робочі та дорадчі ор-
гани затверджуються рішенням Вченої ради 
КМАТ імені Сержа Лифаря та вводяться в дію 
наказом директора КМАТ імені Сержа Лифаря. 
Склад робочих та дорадчих органів визначається 
Положенням про них.

Рішення робочих та дорадчих органів КМАТ 
імені Сержа Лифаря носять рекомендаційний 
характер.

4.14. До компетенції Стипендіальної комісії 
КМАТ імені Сержа Лифаря належить розгляд і 
вирішення питань, пов’язаних з призначенням та 
позбавленням стипендії, наданням матеріальної 
допомоги студентам КМАТ імені Сержа Лифаря, 
заохоченням кращих з них за успіхи в навчанні, 
участь у громадській, творчій діяльності.

До Стипендіальної комісії входять: заступники 
директора КМАТ імені Сержа Лифаря, керівники 
навчальної частини, кафедр та інших навчальних 
структурних підрозділів, куратори навчальних 
груп, які провадять освітню діяльність щодо 
здобувачів освіти КМАТ імені Сержа Лифаря, які 
мають право на стипендію, головний бухгалтер 
та його заступники, голова профспілкового 
комітету студентів та голова студентської ради 
КМАТ імені Сержа Лифаря. До її складу можуть 
входити інші науково-педагогічні та педагогічні 
працівники КМАТ імені Сержа Лифаря.

Склад Стипендіальної комісії затверджується 
наказом директора КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.15. Педагогічна рада КМАТ імені Сержа Ли-
фаря об’єднує педагогічних та інших працівників 
КМАТ імені Сержа Лифаря (крім Творчої майстерні 
«Дитяча школа мистецтв № 7»), які беруть безпо-
середню участь у освітньому процесі щодо учнів 
КМАТ імені Сержа Лифаря. До її складу входить 
директор КМАТ імені Сержа Лифаря, заступники 
директора КМАТ імені Сержа Лифаря, керівники 
відповідних структурних підрозділів, керівники 
навчальних груп, завідуючий навчальною час-
тиною, директор бібліотеки, провідні викладачі.

Очолює Педагогічну раду директор КМАТ 
імені Сержа Лифаря, а в разі його відсутності – 
заступник директора КМАТ імені Сержа Лифаря 
з навчальної роботи.

Педагогічна рада розглядає питання освіт-
нього процесу щодо учнів КМАТ імені Сержа 
Лифаря, вдосконалення якості викладання 
навчальних дисциплін, підвищення педагогічної 
майстерності викладачів тощо.

4.16. Наглядова рада КМАТ імені Сержа 
Лифаря створюється для здійснення нагляду за 
управлінням майном КМАТ імені Сержа Лифаря, 
додержанням мети його створення.

Наглядова рада КМАТ імені Сержа Лифаря 
сприяє розв’язанню перспективних завдань 
його розвитку, залученню фінансових ресурсів 
для забезпечення його діяльності з основних 
напрямів розвитку і здійснення контролю за 
їх використанням, ефективній взаємодії КМАТ 
імені Сержа Лифаря і державними органами та 

органами місцевого самоврядування, науковою 
громадськістю, суспільно-політичними організа-
ціями та суб’єктами господарської діяльності в 
інтересах розвитку та підвищення якості освітньої 
діяльності і конкурентоспроможності КМАТ імені 
Сержа Лифаря, здійснює громадський контроль 
за діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря.

Члени Наглядової ради призначаються рі-
шенням Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря 
на п’ять років без обмеження кількості строків. 
До Наглядової ради можуть входити особи, які 
надають значну матеріальну та організаційну до-
помогу КМАТ імені Сержа Лифаря, представники 
громадських організацій, батьків студентів та 
учнів, представники профільних роботодавців та 
їх об’єднань, депутати Верховної Ради України 
та члени виборних органів місцевого самовряду-
вання тощо. Члени Наглядової ради здійснюють 
свої повноваження на громадських засадах.

До складу Наглядової ради не можуть входити 
працівники КМАТ імені Сержа Лифаря.

Наглядова рада збирається не рідше ніж 
раз на рік, має право на свій запит отримати 
звіт директора КМАТ імені Сержа Лифаря, його 
заступників та керівників структурних підрозді-
лів про їх діяльність, отримувати на свій запит 
документи про розпорядження коштами та 
майном КМАТ імені Сержа Лифаря.

Наглядова рада має право вносити загальним 
зборам трудового колективу КМАТ імені Сержа 
Лифаря подання про відкликання директора 
КМАТ імені Сержа Лифаря з підстав, передба-
чених законодавством, контрактом, або в разі 
порушення ним цього Статуту.

Члени Наглядової ради мають право брати 
участь у роботі загальних зборів трудового 
колективу КМАТ імені Сержа Лифаря з правом 
дорадчого голосу.

V. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ КМАТ  
ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

5.1. Вищим колегіальним органом громадсько-
го самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря є 
загальні збори трудового колективу КМАТ імені 
Сержа Лифаря.

До складу загальних зборів трудового колекти-
ву КМАТ імені Сержа Лифаря входять всі категорії 
учасників освітнього процесу КМАТ імені Сержа 
Лифаря. При цьому 75 відсотків складу членів 
загальних зборів трудового колективу становлять 
науково-педагогічні та педагогічні працівники 
КМАТ імені Сержа Лифаря, які працюють у ній 
на постійній основі, 15 відсотків – виборні пред-
ставники з числа студентів КМАТ імені Сержа 
Лифаря, які обираються студентами шляхом 
прямих таємних виборів, та 10 відсотків – ви-
борні представники з числа інших працівників 
КМАТ імені Сержа Лифаря, які обираються всіма 
працівниками, крім науково-педагогічних та 
педагогічних, шляхом прямих таємних виборів.

5.2. Загальні збори трудового колективу КМАТ 
імені Сержа Лифаря скликаються не рідше ніж 
один раз на рік.

5.3. Загальні збори трудового колективу 
КМАТ імені Сержа Лифаря: 

погоджують за поданням Вченої ради Статут 
КМАТ імені Сержа Лифаря чи зміни (доповне-
ння) до нього;

обирають за конкурсом директора КМАТ 
імені Сержа Лифаря шляхом прямого таємного 
голосування;

розглядають за обґрунтованим поданням 
Наглядової або Вченої ради КМАТ імені Сержа 
Лифаря питання про дострокове припинення 
повноважень директора КМАТ імені Сержа 
Лифаря;

обирають комісію з трудових спорів відповідно 
до законодавства про працю України;

щорічно заслуховують звіт директора КМАТ 
імені Сержа Лифаря та оцінюють його діяльність;

затверджують правила внутрішнього розпо-
рядку КМАТ імені Сержа Лифаря і колективний 
договір;

розглядають інші питання діяльності КМАТ 
імені Сержа Лифаря.

5.4. У КМАТ імені Сержа Лифаря діє студент-
ське самоврядування у формі загальних зборів 
студентів та Студентської ради. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами 
безпосередньо і через органи студентського 
самоврядування, які обираються шляхом пря-
мого таємного голосування студентів.

Студентське самоврядування об’єднує всіх 
студентів КМАТ імені Сержа Лифаря. Усі студен-
ти, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря, 
мають рівні права та можуть обиратися та бути 
обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші 
органи студентського самоврядування.

Адміністрація КМАТ імені Сержа Лифаря 
не має права втручатися в діяльність органів 
студентського самоврядування.

5.5. Основними завданнями органів студент-
ського самоврядування є: 

забезпечення і захист прав та інтересів сту-
дентів;

забезпечення виконання студентами своїх 
обов’язків; 

сприяння навчальній, науковій та творчій 
діяльності студентів; 

сприяння у створенні необхідних умов для 
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проживання і відпочинку студентів;
створення студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами;
організація співробітництва із студентами 

інших вищих навчальних закладів і молодіжними 
організаціями;

сприяння працевлаштуванню випускників;
участь у вирішенні питань міжнародного об-

міну студентами.
5.6. Вищим органом студентського са-

моврядування є загальні збори студентів 
КМАТ імені Сержа Лифаря, які ухвалюють 
Положення про студентське самоврядування; 
обирають Студентську раду та заслуховують 
її звіт; визначають структуру, повноваження 
та порядок обрання Студентської ради. Крім 
Студентської ради, загальні збори студентів 
можуть створювати інші органи студентського 
самоврядування.

Крім того, загальні збори студентів КМАТ 
імені Сержа Лифаря:

ухвалюють Положення про студентське са-
моврядування КМАТ імені Сержа Лифаря, ви-
значають структуру, повноваження та порядок 
проведення прямих таємних виборів представ-
ницьких та виконавчих органів студентського 
самоврядування;

заслуховують звіти представницьких, виконав-
чих і контрольно- ревізійних органів студентського 
самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

затверджують процедуру використання майна 
та коштів органів студентського самоврядування, 
підтримки студентських ініціатив на конкурсних 
засадах;

затверджують річний кошторис витрат (бю-
джет) органів студентського самоврядування, 
вносять до нього зміни та доповнення, заслу-
ховують звіт про його виконання;

обирають контрольно-ревізійну комісію з 
числа студентів для здійснення поточного контр-
олю за станом використання майна та виконання 
бюджету органів студентського самоврядування.

За погодженням із загальними зборами сту-
дентів КМАТ імені Сержа Лифаря приймаються 
рішення про:

відрахування студентів з КМАТ імені Сержа 
Лифаря та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються у КМАТ імені 
Сержа Лифаря за регіональним та державним 
замовленням, на навчання за контрактом за 
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються у КМАТ 
імені Сержа Лифаря за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, на навчання за регіональним 
та державним замовленням;

призначення заступника директора КМАТ 
імені Сержа Лифаря з навчальної роботи та за-
ступника директора КМАТ імені Сержа Лифаря 
з виховної роботи;

поселення осіб, які навчаються у КМАТ імені 
Сержа Лифаря, у гуртожиток і виселення їх з 
гуртожитку;

затвердження правил внутрішнього розпо-
рядку КМАТ імені Сержа Лифаря в частині, що 
стосується осіб, які навчаються;

діяльність студентських містечок та гуртожит-
ків КМАТ імені Сержа Лифаря для проживання 
осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря.

Представницькі, виконавчі та контрольно-
ревізійні органи студентського самоврядування 
обираються строком на один рік. Студенти, 
обрані до складу органів студентського само-
врядування, можуть бути усунені із своїх посад за 
результатами загального таємного голосування 
студентів. Для ініціювання такого голосування 
потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків 
студентів КМАТ імені Сержа Лифаря.

Керівник студентського самоврядування та 
його заступники можуть перебувати на посаді 
не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у КМАТ 
імені Сержа Лифаря припиняється її участь в 
органі студентського самоврядування у порядку, 
передбаченому Положенням про студентське 
самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.7. У своїй діяльності Студентська рада 
керується законодавством України, рішеннями 
засновника, Статутом КМАТ імені Сержа Лифаря 
та Положенням про студентське самоврядування 
КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.8. Органи студентського самоврядування:
беруть участь в управлінні КМАТ імені Сержа 

Лифаря у порядку, встановленому законодав-
ством та цим Статутом;

беруть участь в обговоренні та вирішенні 
питань удосконалення освітнього процесу, на-
уково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування;

проводять організаційні, просвітницькі, на-
укові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

беруть участь у заходах (процесах) щодо 
забезпечення якості вищої освіти;

захищають права та інтереси студентів, які 
навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря;

делегують своїх представників до робочих, 
консультативно-дорадчих органів КМАТ імені 
Сержа Лифаря;

приймають акти, що регламентують їх орга-
нізацію та діяльність; беруть участь у вирішенні 

питань забезпечення належних побутових умов 
проживання студентів у гуртожитках та організації 
харчування студентів;

розпоряджаються коштами та іншим майном, 
що перебувають на балансі та банківських ра-
хунках органів студентського самоврядування;

вносять пропозиції щодо змісту навчальних 
планів і програм; вносять пропозиції щодо 
розвитку матеріальної бази КМАТ імені Сержа 
Лифаря, зокрема з питань, що стосуються по-
буту та відпочинку студентів;

мають право оголошувати акції протесту, при 
тому накопичена під час таких акцій академічна 
заборгованість студентів підлягає ліквідації 
ними протягом тридцяти днів після закінчення 
акції протесту та не може бути підставою для 
відрахування студента;

виконують інші функції, передбачені зако-
нодавством та Положенням про студентське 
самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.9. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря за-
безпечує належні умови для діяльності органів 
студентського самоврядування (надає приміщення, 
меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, 
постійним доступом до Інтернету, відводить місця 
для встановлення інформаційних стендів тощо), 
про що укладається відповідна угода.

5.10. Фінансовою основою студентського 
самоврядування є:

1) кошти, визначені Вченою радою КМАТ 
імені Сержа Лифаря в розмірі не менш як 0,5 
відсотка власних надходжень, отриманих КМАТ 
імені Сержа Лифаря від основної діяльності;

2) інші джерела, не заборонені законодав-
ством України.

Кошти органів студентського самоврядування 
спрямовуються на виконання їхніх завдань і здій-
снення повноважень відповідно до затверджених 
ними кошторисів. Органи студентського само-
врядування публічно звітують про використання 
коштів та виконання кошторисів не рідше ніж 
один раз на рік.

VI. МАЙНО ТА КОШТИ КМАТ  
ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

6.1. Майно КМАТ імені Сержа Лифаря нале-
жить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплене за нею на 
праві оперативного управління.

6.2. Обсяг та балансова вартість закріплених 
за КМАТ імені Сержа Лифаря основних засобів 
визначаються засновником у встановленому 
порядку.

6.3. КМАТ імені Сержа Лифаря має право 
виключно за згодою власника або уповнова-
женого ним органу: відчужувати закріплене за 
ним майно, надавати в оренду або в безоплатне 
користування (позичку), передавати в заставу 
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші 
цінності, а також списувати з балансу основні 
засоби в установленому порядку.

6.4. 3абороняється розподіл отриманих до-
ходів (прибутків) або їх частини серед засновників 
(учасників), членів, працівників КМАТ імені Сержа 
Лифаря (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.5. Матеріально-технічну базу та кошти 
КМАТ імені Сержа Лифаря складають основні 
фонди, оборотні кошти та інші матеріальні 
цінності, вартість яких відображується у само-
стійному балансі.

6.6. Фінансування КМАТ імені Сержа Лифаря 
здійснюється за рахунок коштів бюджету міста 
Києва в межах загальних асигнувань на культуру 
та освіту та інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

6.7. Джерелами формування майна КМАТ 
імені Сержа Лифаря є:

майно, передане засновником;
кошти з бюджету міста Києва;
кошти від надання освітніх послуг;
кошти від господарської діяльності;
кошти, одержані за науково-дослідні роботи, 

мистецькі розробки, послуги та інші роботи, ви-
конані на замовлення підприємств, організацій, 
установ та громадян;

кошти за надання у встановленому порядку 
в оренду обладнання, інструментів тощо;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
цільові грошові внески та матеріальні цінності;
кошти від іншої діяльності, що не суперечить 

законодавству України.
6.8. Кошти, матеріальні цінності та немате-

ріальні активи, що надходять безкоштовно у 
вигляді безповоротної фінансової допомоги або 
добровільних пожертвувань юридичних і фізич-
них осіб для здійснення статутної діяльності, не 
вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.9. Кошти КМАТ імені Сержа Лифаря, одер-
жані від здійснення або на здійснення освітньої 
діяльності, передбаченої цим Статутом, не 
вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.10. Кошти КМАТ імені Сержа Лифаря, одер-
жані як плата за освітні послуги, благодійні вне-
ски, сталий фонд (ендавмент), плата за оренду 
майна КМАТ імені Сержа Лифаря, або отримані 
як результат іншої діяльності КМАТ імені Сержа 
Лифаря, не можуть бути вилучені до державного 
або місцевих бюджетів.

6.11. Власні надходження КМАТ імені Сержа 

Лифаря, отримані від плати за послуги, що 
надаються згідно з освітньою, науковою та 
навчально-виробничою діяльністю, благодійні 
внески та гранти зараховуються на спеціальні 
реєстраційні рахунки, відкриті в територіаль-
ному органі центрального органу виконавчої 
влади у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, або на поточні рахунки 
установ державних банків. Зазначені доходи 
включаються до фінансового плану (кошто-
рису) КМАТ імені Сержа Лифаря і можуть 
використовуватися на придбання майна та 
його використання, капітальне будівництво та 
ремонт приміщень, поліпшення матеріально-
технічного, навчально-лабораторного, на-
вчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу тощо в межах статутної діяльності 
КМАТ імені Сержа Лифаря.

6.12. Доходи (прибутки) КМАТ імені Сержа 
Лифаря використовуються виключно для фі-
нансування видатків на утримання КМАТ імені 
Сержа Лифаря, реалізації мети (цілей, завдань) 
та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.13. КМАТ імені Сержа Лифаря в порядку, 
визначеному законами України, щодо коштів і 
майна має право:

власності на об’єкти права інтелектуальної 
власності, створені за власні кошти або кошти 
державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, 
визначених законом);

провадити фінансово-господарську діяльність 
в Україні та за кордоном;

використовувати майно, закріплене за 
КМАТ імені Сержа Лифаря на праві оператив-
ного управління, зокрема для провадження 
господарської діяльності, передавати його 
в оренду та в користування відповідно до 
законодавства;

створювати власні або використовувати за 
договором інші матеріально-технічні бази для 
провадження освітньої, наукової, інноваційно-
творчої або господарської діяльності;

створювати та розвивати власну базу со-
ціально-побутових об’єктів, мережу спортив-
но-оздоровчих, лікувально-профілактичних і 
культурно-мистецьких структурних підрозділів;

здійснювати капітальне будівництво, рекон-
струкцію, проводити капітальний і поточний 
ремонт основних фондів;

спрямовувати кошти на соціальну підтримку 
науково-педагогічних, педагогічних та інших 
працівників КМАТ імені Сержа Лифаря та осіб, 
які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря;

6.14. Збитки, завдані КМАТ імені Сержа 
Лифаря внаслідок порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами і 
державними органами, відшкодовуються КМАТ 
імені Сержа Лифаря за рішенням суду.

6.15. Відносини КМАТ імені Сержа Лифаря 
з іншими підприємствами, установами, ор-
ганізаціями і громадянами здійснюються на 
підставі угод.

6.16. Оплата праці в КМАТ імені Сержа Лифа-
ря здійснюється згідно з Кодексом законів про 
працю України, законами України «Про оплату 
праці», «Про освіту», «Про вищу освіту» за схе-
мами посадових окладів і тарифними ставками, 
що встановлюються Кабінетом Міністрів України 
та договорами.

6.17. Питання соціального розвитку, включа-
ючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, 
гарантії обов’язкового медичного страхування 
членів трудового колективу та їх сімей вирішу-
ється відповідно до законодавства України та 
власних можливостей КМАТ імені Сержа Лифаря.

VII. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ  
ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ  

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. КМАТ імені Сержа Лифаря веде опера-
тивний, бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності та надає фінансову, статистичну та 
іншу звітність у порядку, встановленому зако-
нодавством України.

7.2. Директор та головний бухгалтер КМАТ 
імені Сержа Лифаря несуть персональну від-
повідальність за достовірність фінансової та 
статистичної звітності.

7.3. Фінансова звітність КМАТ імені Сержа 
Лифаря надається Департаменту комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) в установленому порядку.

7.4. Аудит діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря 
здійснюється згідно із законодавством України.

VIII. КОНЦЕПЦІЯ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Освітня діяльність КМАТ імені Сержа 
Лифаря ґрунтується на концептуальних засадах 
національної Доктрини розвитку освіти, законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
позашкільну освіту», Державної національної 
програми «Освіта» («Україна XXI століття»), 
іншого законодавства у сфері освіти.

8.2. До основи концепції освітньої діяльності 
КМАТ імені Сержа Лифаря закладені базові 
принципи, які притаманні системі освіти циві-
лізованого суспільства. Серед них:

гуманізм, демократизм, пріоритетність за-
гальнолюдських духовних цінностей;

органічний зв’язок із світовою та національною 
історією, культурою, традиціями;

забезпечення умов для оволодіння систе-
мою знань про людину, природу, мистецтво і 
суспільство, надання особливої уваги культурі 
та мистецтву українського народу;

забезпечення набуття студентами та учнями 
знань у галузі хореографічного та інших видів 
мистецтва, педагогіки, підготовка їх до про-
фесійної діяльності;

сприяння задоволенню ділових та творчих за-
питів кожного студента і учня, підготовка молоді 
до самостійної мистецької, творчої діяльності; 
творча діяльність та пошук, реалізація знань, умінь, 
здібностей; забезпечення високих етичних норм, 
атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у 
стосунках між працівниками, викладачами та сту-
дентами; професійна та кваліфікаційна мобільність 
працівників; інтеграція з наукою і виробництвом; 
взаємозв’язок з освітою інших країн.

8.3. Програма освітньої професійної діяль-
ності КМАТ імені Сержа Лифаря будується на 
принципах:

об’єднання існуючих у суспільстві практичних 
і теоретичних знань з циклів нормативних на-
вчальних, гуманітарних, соціально-економічних, 
науково-природничих та фахових дисциплін, що 
забезпечують всебічну підготовку спеціалістів 
певного професійного спрямування; впро-
вадження гнучкої системи методів навчання; 
індивідуалізації підготовки кожного студента.

Однією з найважливіших у програмі освітньої 
професійної діяльності КМАТ імені Сержа Лифа-
ря є ідея розвитку, стимулювання та підтримки 
нових, перспективних напрямків у змісті, формах 
та засобах навчання, що сприятиме динамізму 
всієї системи освіти в цілому.

8.4. З метою реалізації стратегічних і тактичних 
напрямків діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря 
планується створення спеціальних програм:

підготовки фахівців вищої кваліфікації; пере-
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

видавничої діяльності та розповсюдження 
навчально-методичних посібників та розробок 
КМАТ імені Сержа Лифаря;

організації стажувань та майстер-класів у 
галузі хореографії як в Україні, так і за кордоном;

організації та проведення симпозіумів, конфе-
ренцій, круглих столів тощо; пошуку, оброблення 
та придбання інформаційних, документальних 
джерел, різноманітних видань для здійснення 
навчальної діяльності;

навчально-методичної, наукової, кадрової 
допомоги загальноосвітнім та позашкільним 
навчальним закладам;

організації культурно-просвітницької та кон-
цертно-театральної діяльності;

здійснення міжнародного культурного та 
ділового обміну.

Для виконання перелічених програм діяль-
ність КМАТ імені Сержа Лифаря, з одного боку, 
спирається на потенціал власних висококва-
ліфікованих спеціалістів, а з іншого - залучає 
до вирішення концептуальних, стратегічних і 
тактичних завдань кращі науково-педагогічні, 
педагогічні та творчі кадри міста Києва - для 
забезпечення інноваційних процесів у освітній 
політиці закладу.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТУТУ КМАТ  

ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ
9.1. Зміни до Статуту КМАТ імені Сержа 

Лифаря вносяться за поданням Вченої ряди 
загальними зборами трудового колективу КМАТ 
імені Сержа Лифаря.

9.2. Зміни до Статуту КМАТ імені Сержа Ли-
фаря затверджуються і погоджуються в тому ж 
порядку, що і сам Статут.

X. ПРИПИНЕННЯ КМАТ  
ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

10.1. Припинення КМАТ імені Сержа Лифаря 
відбувається шляхом його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідації 
за рішенням засновника або суду в порядку, 
передбаченому законодавством У країни.

10.2. Припинення КМАТ імені Сержа Лифа-
ря здійснюється комісією з припинення, яка 
утворюється органом, який прийняв рішення 
про припинення.

10.3. З моменту призначення комісії з при-
пинення до неї переходять повноваження щодо 
управління КМАТ імені Сержа Лифаря. Комісія 
з припинення складає передавальний акт 
(розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) 
і подає його на затвердження органу, який 
прийняв рішення про припинення КМАТ імені 
Сержа Лифаря.

10.4. У разі припинення КМАТ імені Сержа 
Лифаря всі активи передаються одному чи 
кільком неприбутковим закладам освіти або 
зараховуються до доходу бюджету.

10.5. У разі припинення КМАТ імені Сержа 
Лифаря працівникам, які звільняються, гаран-
тується додержання їхніх прав та інтересів від-
повідно до законодавства України про працю.

Виконуючий обов’язки  
керівника апарату  

Є. Ситніченко
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У відповідності до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, при-
родного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення" та Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, 
що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 
2012 року № 1627, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" оголошує про початок відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми ПАТ 
"КИЇВЕНЕРГО" на 2018 рік.

Проект Інвестиційної програми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з передачі електричної енергії місцевими (локальними) елек-
тромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік

Розділи 
ІП 2018

Цільові напрямки 2018 року Пропозиція Товариства % розділу

І Технічний розвиток мереж 716 796,75 75,00%

ІІ Зниження понаднормативних втрат 143 359,35 15,00%

ІІІ Впровадження АСДТК 29 642,49 3,10%

ІV Інформаційні технології 23 345,18 2,44%

V Зв’язок 7 152,42 0,75%

VI Колісна техніка 29 685,26 3,11%

VII Інше 5 747,56 0,60%

Всього 955 729,00 100,00%

Заходи Інвестиційноїпрограми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на 2018 рік

№ 
з/п Найменування заходів інвестиційної програми

Оди-
ниця 

виміру

Вартість 
одиниці про-

дукції, тис.грн 
(без ПДВ)

Усього

кіль-
кість

тис.грн (без 
ПДВ)

1 2 3 4 5 6

1. Технічний розвиток мереж

 Будівельно-монтажні роботи на 2018 р., в т.ч.:    698 508,31

1 Будівництво КЛ 110 кВ "Московська – Новокиївська" № 1,2  (пере-
хідний проект: терміни будівництва 2017-2021рр.) об'єкт 646 946,63 0,28 185 856,43

2

Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закри-
того розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ 
ТЕЦ-5 – Позняки 1 пусковий комплекс  (перехідний проект: термін 
реалізації 2016-2018рр.)

об'єкт 153 812,88 0,27 42 000,00

3

Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови за-
критого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 
110кВ ТЕЦ-5 – Позняки 2 пусковий комплекс (перехідний проект на 
2019 рік)

об'єкт 127 478,84 0,80 101 983,00

4 Реконструкція ПС "Лугова" (перехідний проект на 2019 рік) об'єкт 70 833,33 0,70 49 583,33

5 Реконструкція ПС "Бортничі" з заміною трансформаторів Т-1,Т-2 за 
адресою вул. Колекторна, 1-а в м.Києві об'єкт 55 481,00 1,00 27 204,03

6 Реконструкція системи пожежогасіння на ПС "Оболонь" об'єкт 6 732,36 1,00 6 732,36

7 Реконструкція мереж 10 та 110 кВ вузла ПС Московська м. Київ, 
пров. Червоноармійський,14 (перехідний проект на 2019 рік) об'єкт 27 436,49 1,00 27 436,49

8 Реконструкція КЛ-10кВ ПС Політехнічна – РП-57 (перехідний проект 
з 2017 року) об'єкт 12 337,94 1,00 12 337,94

9 Реконструкція КЛ-10кВ ПС Політехнічна – РП-68 (перехідний проект 
з 2017 року) об'єкт 12 269,58 1,00 12 269,58

10 Реконструкція КЛ-10кВ ПС Солом’янська – РП-48 (перехідний про-
ект з 2017 року) об'єкт 5 631,23 1,00 6 531,23

11 Реконструкція КЛ-10кВ ПС Солом’янська – РП-68 (перехідний про-
ект з 2017 року) об'єкт 6 344,39 1,00 6 344,39

12 Реконструкція КЛ-10кВ ПС Лепсе – РП-64 (перехідний проект з 2017 
року) об'єкт 5 923,81 1,00 5 923,81

13 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-292 (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 18 954,44 1,00 18 954,40

14 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення "Куренівська" – 
РП-44 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 16 722,60 1,00 16 722,62

15 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-4  (перехідний 
проект з 2017 року) об'єкт 7 061,42 1,00 7 061,42

16 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-210 (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 8 692,17 1,00 8 692,17

17 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення ТП-4821 (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 10 647,68 1,00 10 647,68

18 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення ТП-5239 (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 14 939,61 1,00 14 939,61

19 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 11 715,64 1,00 11 715,64

20 Реконструкція КЛ 10 кВ  "ПС "Харківська" – 5453 №№1,2" (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 14 932,55 1,00 14 932,55

21 Реконструкція КЛ-10кВ ПС "Оленівська" – РП 47 н "А", н "Б" (пере-
хідний проект з 2017 року) об'єкт 11 987,30 1,00 11 987,30

22 Реконструкція електричних мереж 10 та 0,4 кВ приватного сектору 
"Осокорки" (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 1 809,93 1,00 1 809,93

23 Реконструкція КЛ 0,4 кВ "ТП 5419 – Драгоманова, 23-а" (перехідний 
проект з 2017 року) об'єкт 1 565,18 1,00 1 565,18

24 Реконструкція електричних мереж 10 та 0,4 кВ мікрорайону Пирогів об'єкт 59 608,86 0,55 32 769,87

25 Реконструкція ТП-3206 з заміною трансформаторів на потужніші та 
реконструкцією РУ-10; 0,4кВ (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 1 188,97 1,00 1 188,97

26 Реконструкція ТП-1089 з заміною трансформаторів на потужніші та 
реконструкція РУ-10; 0,4кВ  (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 746,46 1,00 746,46

27 Реконструкція ТП-3371 з заміною трансформаторів на потужніші та 
реконструкція РУ-10; 0,4кВ (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 1 154,29 1,00 1 154,29

28 Реконструкція ТП-888 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 25 146,27 1,00 25 146,27

29 Реконструкція КТП-251 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 1 512,68 1,00 1 512,68

30 Будівництво щоглової КТП-10/0,4 кВ потужністю 250кВА в с. Троє-
щина (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 634,87 1,00 634,87

31 Реконструкція ТП-1120 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 1 312,09 1,00 1 312,09

32 Реконструкція ТП-2619 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 1 226,23 1,00 1 226,23

33 Реконструкція обладнання РУ-10кВ РП-160 (перехідний проект з 
2017 року) об'єкт 2 981,75 1,00 2 981,75

34 Технічне переоснащення РП-389 з заміною вимикачів (перехідний 
проект з 2017 року) об'єкт 320,46 1,00 320,46

35 Технічне переоснащення РП-20 з заміною комірок та вимикачів 
(перехідний проект з 2017 року) об'єкт 2 485,49 1,00 3 485,49

36 Технічне переоснащення РП-49 з заміною комірок та вимикачів 
(перехідний проект з 2017 року) об'єкт 2 658,31 1,00 3 658,31

37 Реконструкція РП-108 з заміною масляних вимикачів на вакуумні 
(перехідний проект з 2017 року) об'єкт 4 653,15 1,00 4 653,15

38 Реконструкція РП-317 з заміною масляних вимикачів на вакуумні 
(перехідний проект з 2017 року) об'єкт 4 466,23 1,00 4 466,23

39 Реконструкція обладнання РП-50 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 4 076,32 1,00 4 076,32

40 Реконструкція обладнання РП-151 (перехідний проект з 2017 року) об'єкт 5 943,78 1,00 5 943,78

Проектно-вишукувальні роботи на 2017 та майбутні роки, в т.ч.: 18 288,44

41
Реконструкція ПС 35/10 "Лук'янівська" з переводом на напругу 
110 кВ, з прокладанням КЛ 110 кВ "Нивки-Лук'янівська" (перехідний 
проект на 2019 р.)

об'єкт 3500,00 0,5 1 750,00

42 Будівництво ПС 110/10 кВ "Колекторна" 
(перехідний проект на 2019 р.) об'єкт 3900,00 0,5 1 950,00

43 Реконструкція ПС 110/10 кВ "Лепсе" об'єкт 1 500,00 1,00 1 500,00

44 Реконструкція ПС Кабельна з  заміною ВД, КЗ -110 кВ на елегазові 
вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

45 Реконструкція ПС Куренівська з  заміною ВД, КЗ  -110 кВ на елега-
зові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

46 Реконструкція ПС ДВС з  заміною ВД, КЗ  110 кВ на  елегазові ви-
микачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

47 Реконструкція ПС Протасівська  з  заміною ВД, КЗ-110 кВ на елега-
зові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

48 Реконструкція ПС Троєщина  з  заміною ВД, КЗ -110 кВ на елегазові 
вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

49 Реконструкція ПС Татарська  з  заміною ВД, КЗ -110 кВ на елегазові 
вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

50 Реконструкція ПС Приорська з  заміною масляних вимикачів типу 
МКП-110 на елегазові вимикачі об'єкт 250,00 1,00 250,00

51 Реконструкція ПС СТ-2 з  заміною маломасляних вимикачів типу 
ВМТ-110 на елегазові вимикачі об'єкт 250,00 1,00 250,00

52
Будівництво ПС 110/20 кВ "Європейська" з прокладанням КЛ 110 кВ 
ТЕЦ-5 – ПС "Європейська" в м.Києві (коригування стадії П, експер-
тиза, розроблення РД) (перехідний проект з 2017 року)

об'єкт 6 056,57 0,48 2 885,98

53 Реконструкція КЛ 10 кВ "852-5482" км 60,00 0,51 30,60

54 Реконструкція КЛ 10 кВ "4905-7683" км 60,00 0,64 38,40

55 Реконструкція КЛ 10 кВ "РП153-4546" км 60,00 1,42 85,20

56 Реконструкція КЛ 10 кВ "РП169-5397" км 60,00 1,92 115,20

57 Реконструкція КЛ 10 кВ "РП62-3115" км 60,00 3,00 180,00

58 Реконструкція ПС "Мотоциклетна" 2 черга (реконструкція КЛ110 кВ 
Мотоциклетна-Татарська №1,№2) об'єкт 123,15 2,03 250,00

59
Реконструкція повітряних ліній 10 кВ  (ПЛ-1) з заміною неізольова-
ного проводу на СІП від КПЛ-10кВ 1964-3626 оп. №1-оп.№28 по 
садовим діл. р-н Русанівські сади

об'єкт 35,25 1,00 35,25

60 Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ  з заміною неізольованого 
проводу на СІП в Західному РЕМ  (20 об'єктів– 29,28 км ПЛ 0,4) об'єкт 776,19 1,00 776,19

61 Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ з заміною неізольованого про-
воду на СІП в Північному РЕМ (27 об'єктів – 25,66 км ПЛ 0,4) об'єкт 679,99 1,00 679,99

62 Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ  з заміною неізольованого 
проводу на СІП в Лівобережному РЕМ (26 об'єктів – 33,49 км ПЛ 0,4) об'єкт 887,49 1,00 887,49

63 Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ  з заміною неізольованого 
проводу на СІП в Піденному РЕМ (34 об'єктів – 49,59 км ПЛ 0,4) об'єкт 1 314,14 1,00 1 314,14

64 Реконструкція електричного обладнання РП-7 об'єкт 195,00 1,00 195,00

65 Реконструкція електричного обладнання РП-9 об'єкт 195,00 1,00 195,00

66 Реконструкція електричного обладнання РП-11 об'єкт 195,00 1,00 195,00

67 Реконструкція електричного обладнання РП-26 об'єкт 195,00 1,00 195,00

68 Реконструкція електричного обладнання РП-70 об'єкт 195,00 1,00 195,00

69 Реконструкція електричного обладнання РП-76 об'єкт 195,00 1,00 195,00

Усього по розділу 1: 716 796,75

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

83
Винесення однофазних лічильників на фасад житлового будинку або 
опори ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною будинкового вводу 
на СІП у приватному секторі м.Києва (3500 точок обліку)

точок 
обліку 1,79 3 500,00 6 281,92

84
Винесення трифазних лічильників на фасад будинку або опори 
ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною будинкового вводу на СІП у 
приватному секторі м.Києва (1000 точок обліку)

точок 
обліку 2,63 1 000 2 625,71

85 Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі (65000 
точок обліку):

тис. 
грн.   121 649,90

85.1  – закупівля обладнання для створення системи точок 
обліку 1,65 63 800 105 270,00

85.2  – роботи з встановлення обліку на ТП Компанії (2135 точок обліку) точок 
обліку 4,25 2 100 8 925,00

85.3  – роботи по модернізації вузлів обліку електричної енергії побуто-
вих споживачів (15000 точок обліку)

точок 
обліку 0,50 15 000 7 454,90

86
Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку 
електроенергії (ЛУЗОД) на РП компанії для організації пофідерного 
обліку:

тис. грн   3 950,00

86.1  – багатофункціональні лічильники електричної енергії (500 штук) шт. 7,50 500 3 750,00

86.2  – GSM/GPRS контролер (50 штук) шт. 4,00 50 200,00

87
Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної енергії 
з можливістю підключення до існуючих систем АСКОЕ (3000 штук), 
в тому числі:

шт.  3 000 7 487,14

  – однофазні лічильники електричної енергії (1550 штук) шт. 1,64 1 550 2 540,88

  – трифазні лічильники електричної енергії (1450 штук) шт. 3,41 1 450 4 946,25

88 Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дистанційного 
зняття показань електролічильників (100 точок обліку), в тому числі: тис. грн   1 364,69

88.1  – закупівля багатофункціональних лічильників з вбудованим 
модемом; шт. 10,34 75 855,94

88.2  – закупівля багатофункціональних лічильників 
з інтерфейсом RS-485; шт. 2,64 25 96,25

88.3  – роботи з встановлення технічного обліку в ТП; точок 
обліку 4,25 100 412,50

Усього по розділу 2: 143 359,35 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

89
Телемеханізація РП-10 кВ (№251, №290, №332, №90, №108, №116, 
№161, №175, №186, №191, №279, №280, №362, №293, №361, 
№450, №438, №437, №419, №457)

шт. 330,20 20 6 604,00

90 Телемеханізація ПС СУ-ТЕЦ-6, СТ-2 шт. 2 291,67 2 4 583,33

91 Проектно-вишукувальні роботи по реконструкції телемеханіки типу 
"Граніт" шт. 50,00 10 500,00

92 Модернізація телемеханіки РП на базі RTU шт. 125,00 2 250,00

93 Модернізація телемеханіки РП  на базі MOXA шт. 125,00 2 250,00

94 Роботи з впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з конвертацією 
протоколу ТМ "Граніт" в Ethernet на базі контролеру АП-4-4/Е шт. 16,61 10 166,08

95 Роботи з впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з конвертацією 
протоколу ТМ "Граніт" в Ethernet на базі контролеру KIT GSM шт. 16,67 10 166,67

96 Впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з організацією каналів ТМ 
(IRZ-RUH-3) шт. 10,42 30 312,50

97 Модернізація ОІУК в РЕМ Західний СВП "Київські електричні мережі" шт. 7 991,53 1 7 991,53

98 Модернізація серверного обладнання та АРМ ОІУК  РЕМ Централь-
ний СВП "Київські електричні мережі" шт. 2 802,00 1 2 802,00

99 Інтеграція ОУІК з системами CRM та біллінг. шт. 1 707,69 1 1 707,69

100 Модернізація серверів АСКОЕ, бази даних. Сховище даних. шт. 1 930,00 1 1 930,00

101 Впровадження системи аналізу даних АСКОЄ, формування про-
гнозних балансів шт. 1 758,69 1 1 758,69

102 Проектування системи керування мережею (DMS) шт. 620,00 1 620,00

Усього по розділу 3: 29 642,49 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

103 Закупівля ліцензій ПЗ на сервера і АРМ технологічного сегмента 
корпоративної комп'ютерної мережі. шт 101,67 1 101,67

104 Система кондиціювання  серверного приміщення шт 1 250,00 1 1 250,00

105 Закупівля обладнання безперебійного живлення підрозділів КЕМ, 
в т.ч.:    1 235,00

107.1 Закупівля обладнання безперебійного живлення для мережевої 
інфраструктури шт 1 125,00 1 1 125,00

107.2 Закупівля обладнання безперебійного живлення для відеостіни та 
відеосерверів шт 99,00 1 99,00

107.3 Закупівля обладнання безперебійного живлення для АТС шт 11,00 1 11,00

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!

тис. грн (без ПДВ)
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Завершення громадських слухань щодо проекту Детального плану території в межах 
вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Суворова 

у Деснянському районі м. Києва
Департамент містобудування та архітектури виконавчий орган Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (замовник) та Комунальна організація «Інститут Генерального плану 
м. Києва» ВО КМР (КМДА) (Розробник) керуючись ст.ст. 18, 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» повідомляють про за-
вершення процедури громадських слухань щодо проекту детального плану території в межах вулиць 
Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Суворова у Деснянському 
районі м. Києва.

Детальний план території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, 
Олександра Суворова у Деснянському районі м. Києва розроблявся відповідно до Рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 № 10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) 
містобудівної документації у м. Києві»

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження По-
рядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні» експозицію матеріалів проекту детального 
плану території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олексан-
дра Суворова у Деснянському районі м. Києва було розміщено Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. В.Маяковського, 29.Ознайомлення з томами 
проекту Детального плану території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи 
Закревського, Олександра Суворова у Деснянському районі м. Києва відбувалось в Департамент 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка з 13.00 до 17.00 та щоп'ятниці 
з 10.00 до 13.00. Розгляд проекту та врахування пропозицій тривав протягом 1 місяця з дня публікації 
повідомлення про початок громадських слухань в газеті «Хрещатик» № 63 (4976) від 16.06.2017 року.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридич-
них та фізичних осіб, отриманих під час проведення громадських слухань детального плану території 
в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Суворова у 
Деснянському районі м. Києва є можливість на офіційному сайті Департаменту містобудування та 
архітектури httр://kga.gov.ua/

106 Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, 
у т.ч.: шт   11 203,59

108.1 Закупівля нових робочих станцій (системний блок + монітор+ дже-
рело безперебійного живлення), у т.ч.: шт   8 203,12

 -монітор шт 3,82 400 1 527,16

 -системний блок (клавіатура, маніпулятор "миша") шт 14,06 400 5 624,72

 -джерело безперебійного живлення шт 2,63 400 1 051,24

108.2 Ноутбук шт 22,20 40 887,98

108.3 Докстанція шт 3,13 40 125,08

108.4 Інші засоби комп'ютеризації (МФУ) , в т.ч.: шт   1 987,41

 -багатофункціональний пристрій (МФУ) (А4) шт 22,42 60 1 345,21

 -багатофункціональний пристрій (МФУ) (А3) шт 57,13 6 342,75

 -багатофункціональний пристрій (МФУ) (А3) шт 99,82 3 299,45

107 Закупівля мережного обладнання для структурних підрозділів КЕС об'єкт 3 227,92 1 3 227,92

108 Придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft (ЕА) об'єкт 4 815,00 1 4 815,00

109 Розширення дискового сховища збереження даних об'єкт 1 512,00 1 1 512,00

Усього по розділу 4: 23 345,18 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

110
Впровадження та розвиток промислової мережі Ethernet. Створення 
захищеного периметру для технологічних систем стійкого для 
кібератак, у т.ч.:

   4 989,08

112.1 Впровадження промислового Ethernet. Організація центрального 
вузла маршрутизації, сертифікації та централізованого керування об'єкт 1 868,00 1 1 868,00

112.2 Впровадження промислового Ethernet. Організація безпечних точок 
взаємодії із зовнішіми мережами шт. 84,42 5 422,08

112.3
Впровадження промислового Ethernet. Організація єдиного центру 
керування пристроями інтелектуальної системи та обліковими 
записами

об'єкт 1 986,00 1 1 086,00

112.4 Впровадження промислового Ethernet. Організація системи вірту-
альних серверів, спеціалізованих для розміщення систем захисту. об'єкт 1 478,00 1 1 078,00

112.5
Впровадження промислового Ethernet. Організація шифрованих 
каналів для доступу з робочих місць користувачів з використанням 
двухфакторної аутентифікації.

об'єкт 535,00 1 535,00

111 Адміністративно-програмний комплекс інвентаризації волоконно-
оптичної кабельної мережі ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" шт. 530,00 1 530,00

112 ВОЛЗ та комплектуючі для сумісного прокладання із кабелями 
напруги км 150,00 5 750,00

113 Організація відеоконференцзв’язку РЕМ СВП КЕМ шт. 125,00 4 500,00

114 Модернізація обладнання озвучування актового залу на 
пл. І. Франко, 5 шт. 383,33 1 383,33

Усього по розділу 5: 7 152,42 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

115
Заміна фізично зношеної пересувної електротехнічної лаборато-
рії ЕТЛ-35 на шасі ЗИЛ-5301 (1 од.) на нову ЕТЛ-35 на шасі FORD 
TRANSIT (1 од.) або аналог

шт. 8 782,62 1 8 782,62

116
Заміна фізично зношеної пересувної електротехнічної лаборато-
рії ЕТЛ-10 на шасі ГАЗ-3307 на нову ЕТЛ-10 (1 од.) на шасі FORD 
TRANSIT (1 од.) або аналог

шт. 1 540,39 1 1 540,39

117

Заміна фізично зношених автопідіймача АП-17 (2-місний) на шасі 
ЗИЛ-4333 (2 од.) та автопідіймача 9 м. (1-місний) на шасі PEUGEOT 
J5 (1 од.)  на новий автопідіймач 18 м. (2-місний) на шасі Isuzu з по-
двійною кабіною (3 од.) або аналог

шт. 1 828,47 2 3 656,93

118
Заміна фізично зношеного самоскиду на шасі КАМАЗ-5511 (2 од.) 
на новий самоскид 6*4, 20 т. МАЗ-6501V6-520-001(Е5)  (2 од.) або 
аналог

шт. 2 287,71 2 4 575,43

119
Заміна спеціального аварійного автомобіля ГАЗ-2705 (8 од.) на 
новий спеціальний аварійний (універсал підвищенної прохідності) 
MITSUBISHI L200 (8 од.), 5 пас. місць або аналог

шт. 846,81 8 6 774,49

120
Заміна фізично зношених легкових автомобілів марки DAEWOO (5 
од.) та ГАЗ (5 од.) на нові пасажирські комерційні універсал СІТРОЕН 
БЕРЛІНГО (10 од.) або аналог

шт. 435,54 10 4 355,40

Усього по розділу 6: 29 685,26 

7. Інше

121 Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристроями та 
спеціальним обладнанням шт.   1 350,11

122 Діагностичне обладнання шт.   2 943,53

123 Обладнання системами протипожежного захисту приміщень адмін-
будівлі  вул. Новокостянтинівська, 20 шт. 528,80 1 528,80 

124 Проведення ПВР з обладнання СПЗ службових та допоміжних при-
міщень ПС "ВУМ" вул. Велика Кільцева,4-а шт. 15,00 1 15,00 

125 Проведення ПВР з обладнання СПЗ службових та допоміжних при-
міщень ЗРЕМ вул. Довженка, 12 шт. 20,00 1 20,00 

126
Реконструкція адміністративно-побутової будівлі для диспетчер-
ської служби СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕР-
ГО"  за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві 

об'єкт 1 768,22 0,34 606,50 

127
Реконструкція цеху для ЦЦР СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в 
м. Києві

об'єкт 535,14 0,53 283,62 

Усього по розділу 7: 5 747,56 

Усього по програмі: 955 729,00 

Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням: http://kyivenergo.com.Пропозиції та зауваження щодо 
змін до Інвестиційної програми просимо повідомляти ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за електронною адресою: Invest_Kievenergo_Distr@
dtek.com, або поштою: 01001, м. Київ, площа І. Франка, 5, з позначкою в темі листа "Інвестиційна програма 2018 року" у період 
з 21 липня по  21серпня 2017 року включно.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

"Будівництво КПЛ 110 кВ "ТЕЦ-5 – Аркада" з відгалуженням на ПС "Славутич" та "Реконструкція 
ПЛ 110 кВ "Харківська – ТЕЦ-5", "Харківська – Лугова – ТЕЦ-5" І черги комплексної забудови території 
об'єктами житлового і соціально-побутового призначення 1-6 мікрорайонів житлового масиву "Осо-
корки-Центральні" у Дарницькому районі м. Києва. І черга. КЛ-110 кВ "ТЕЦ-5 – оп. №50"

TOB "Контактбудсервіс" повідомляє, що з метою забезпечення електропостачання нових спо-
живачів м.Києва заплановано будівництво кабельної лінії 110 кВ. Траса КЛ виходить з території 
ТЕЦ-5, проходить по вул. Промислова на південь, перетинає р. Либідь (методом горизонтально 
направленого буріння) і закінчується на одно-стояковій металевій опорі №50 (нова). Довжина траси 
КЛ 110 кВ – 1758 м. Для підключення нової КЛ на ВРУ 110 кВ ТЕЦ-5 встановлюється нове обладнання: 
вимикачі елегазові 110 кВ, трансформатори струму 110 кВ, роз'єднувачі 110 кВ, обмежувачі пере-
напруги 110 кВ. Після завершення будівництва виконується повний комплекс робіт з благоустрою 
території, яка була задіяна під будівництво.

ВПЛИВИ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Клімат і мікроклімат. Негативний вплив відсутній. Повітряне середовище. Негативний вплив відсутній.
Водне середовище. Негативний вплив відсутній. Забір води з водних об'єктів та скид стічних вод 

у поверхневі води чи на ґрунт відсутні.
Ґрунти. Забруднення ґрунтів під час експлуатації об'єктів відсутнє.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. Негативний вплив на рослинний і тваринний світ 

відсутній. ТЕЦ-5 та КЛ 110 кВ розташовані у промисловій зоні міста.
Навколишнє   соціальне    середовище    (населення).    Напруженість   ЕМП   не перевищуватиме 

нормативні значення для населення за зовнішньою огорожею ТЕЦ-5 і по трасі КЛ 110 кВ (ДСН 239-96). 
Рівень шуму на краю найближчої житлової забудови відповідно до СН 3077-84 під час будівництва 
– не більше 55 дБА в денний час.

Навколишнє техногенне середовище. Негативний вплив відсутній.
Лінії електропередачі напругою 110 кВ не входять до "Переліку видів діяльності та об'єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку" (ДБН А.2.2-1-2003 Зм. 1, Додаток Е, Постанова КМУ 
від 28.08.2013 р. №808).

Замовник і генпідрядник зобов'язуються на всіх стадіях будівництва та експлуатації об'єкта до-
тримуватись прийнятих у робочому проекті рішень, вимог і правил нормативних документів щодо 
охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

Інформування громадськості про плановану діяльність здійснюється шляхом публікації "Заяви 
про екологічні наслідки діяльності" у ЗМІ.

Надати пропозиції та зауваження можливо протягом місяця з дня опублікування даної Заяви в 
ЗМІ в Дарницьку райдержадміністрацію на адресу: 02660, м. Київ, вул.О.Кошиця, 11; тел. 564-99-95. 
E-mail: infozaput@drda.gov.ua.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове приміщення за 
адресою: м. Києв, вул. О.Теліги, 43, 1-ий поверх, загальною площею 49,8 кв.м. Цільове використання – під розміщення 
громадської приймальні депутата Київської міської ради. Строк оренди – на термін депутатських повноважень, але не 
більше ніж на 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 2,35561 грн. Орендна ставка – 1 грн на рік. Орендна плата – 1 
грн на рік без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Центр у справах сім'ї та жінок Шевченківського району м. Києва.
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб.208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77, 288-08-96.

Шевченківський районний суд м.Києва за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31-а (каб.310) викликає на 14.09.2017 
року о 13.00 Гнатенка Вячеслава Васильовича в якості третьої особи по справі за позовом Полічука Євгенія Ігоровича до 
Межит Матич Еміра Мусайовича, треті особи: Голій Людмила Ігорівна, Козаєва Наталія Михайлівна, Гнатенко Вячеслав 
Васильович про визнання правочину недійсним.

Відповідач  викликається в судове засідання, у разі його   неявки   справа розглядатиметься в його відсутність.
Суддя Савицький О.А.

Шевченківський районний суд м.Києва за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31-а (каб.310) викликає на 31.07.2017 
року о 13.00 Вовк Світлану Анатоліївну в якості відповідача по справі за позовом Вовка Володимира Володимировича до 
Вовк Світлани Анатоліївни, третя особа: Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевчен-
ківської районної державної адміністрації м.Києва, про визнання особи такою, що втратила право користування житлом, 
та зняття з реєстрації за місцем проживання.

Відповідач  викликається  в судове засідання, у разі його   неявки   справа розглядатиметься в його відсутність.
Суддя Савицький О.А.

Оголошення 
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№

Дані про об'єкт оренди
Реквізити (балансоутримувача) 
для сплати авансової орендної 

платиХарактеристика та місцезнаходження Мета використання
Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати, грн (без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 

грн (без ПДВ)
Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 3 (тел. 512-25-67}

1
Нежитлові приміщення загальною площею 
3,00 кв. м за адресою: вул. Запорожця Петра, 26 
к. 3 (1 поверх)

торговельний об'єкт з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи (торгів-

ля хлібобулочними виробами)
254,34 508,68

р/р 31553201349630 
в ГУ ДКСУ м. Києва 

МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 05415958

Балансоутримувач – Стоматологічна поліклініка Дніпровського району (тел. 512-57-38)

2
Нежитлові приміщення загальною площею 
185,50 кв. м за адресою: просп. Навої Алішера, 
1 (5 поверх)

приватний заклад охорони здоров'я (телемеди-
цина, фізіотерапія, косметологія) 15 386,25 30 772,50

р/р 31557201335297 
в ГУ ДКСУ м. Києва 

МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 05496891

Балансоутримувач – КП "Київпастранс" (тел. 279-20-31)

3.
Нежитлові приміщення загальною площею 
198,20 кв. м за адресою: вул. Павла Усенка, 7/9 
к. 2 (1 поверх)

інше використання (ремонт причепів) 8 755,63 17 511,26
р/р: 26002300236809 
ТВБВ№ 10026/0104 

філія ГУ по м. Києву та Київській 
області АТ "Ощадбанк" 

МФО: 322669 
ЄДРПОУ: 23390156

4
Нежитлові приміщення загальною площею 
11,60 кв. м за адресою: вул. Павла Усенка, 7/9 
к. 2 (1 поверх)

розміщення офісу 532,82 1 065,64

5
Нежитлові приміщення загальною площею 
136,50 кв. м за адресою: Павла Усенка, 7/9 
к. 2 (1 поверх)

склад 3 254,67 6 509,34

Балансоутримувач – КП "Київжитлоспецексплуатація" (тел. 234-23-24)

6
Нежитлові приміщення загальною площею 
52,40 кв. м за адресою: вул. Героїв Дніпра, 67 
літ. А (підвал)

розміщення громадської організації АБО інше 
використання 5170,63 10 341,26

р/р 2600230946101 
у центральному відділенні 
м. Києва ПАТ "Банк кредит 

Дніпро" 
МФО: 305749 

ЄДРПОУ: 03366500
Балансоутримувач – КП "Київський метрополітен" (тел. 238-44-00)

7* Приміщення № 20 в переході ст. м. "Дарниця", 
загальною площею 13,66 кв. м

Розміщення на території метрополітену торго-
вельних об'єктів змішаної торгівлі 15 082,50 30 165,00

р/р 26006032079400 
ПАТ "УкрСиббанк" 

МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 03328913

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

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

№ 
п/п

Балансоутриму-
вач (юридична 

адреса, контак-
тний телефон)

Дані про об’єкт оренди

Характеристика Місцезнаходження Загальна 
площа, кв.м

Орендна 
ставка у %

Запропонована заявником мета використан-
ня приміщення

Строк оренди, 
запропонований 

заявником

Орендна плата 
за 1 кв.м, грн

Розмір місячної 
орендної плати, 

грн

Вартість об’єкта 
оренди, грн без 

ПДВ

1

КП "Київжит-
лоспецексп– 

луатація" (вул. 
Володимирська, 
51-а, 234-23-24)   

2 поверх вул. Ярославська, 
№ 5/2, літ. А  49,0 1 грн на рік розміщення громадської приймальні депута-

та Київської  міської ради

Станом на 30.04.2017
на строк дії 

депутатських 
повноважень, але 

не більше ніж 2 
роки 364 дні

1 грн на рік

57056,33

або 15% Інше використання нерухомого майна 2 роки 364 дні
За умови проведення заявником 

оцінки майна, яка виконується 
суб'єктом оціночної діяльності

2 2 поверх вул. Ярославська, 
№ 5/2, літ. А 52,8

50,0 кв. м – 
1 грн на рік розміщення громадської приймальні  депута-

та Київської міської ради

Станом на 30.04.2017
на строк дії 

депутатських 
повноважень, але 

не більше ніж 2 
роки 364 дні  

1 грн на рік
224,45

1269700,02,80 кв. м 
– 4% 80,16

або 1 5%  Інше використання нерухомого майна 2 роки 364 дні 300,6 15871,25

Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва. 
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір місячної 
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 вул. Волхівська, 4 19,40 Розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслугову-
вання населення (перукарня) 2 роки 364 дні

Станом на 31.05.2017

5% 61,55 1194,17

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня 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).

*Для об'єктів, розміщених на території КП "Київський 
метрополітен" існують додаткові вимоги, обов'язкові до 
виконання, ознайомитись з додатковими вимогами щодо 
технічних умов до об'єктів КП "Київський метрополітен" 
можна на ВЕБ-сайті www.metro.kiev.ua у розділі "Про ме-
трополітен" -"нормативні акти" – "технічні умови до об'єктів 
комерційного призначення".

Рекомендований строк оренди – 2 роки 364 дні.
(у разі строку оренди більше рекомендованого пере-

можець конкурсу додатково повинен подати документи, 
які необхідні для нотаріального посвідчення договору 
оренди згідно з переліком, визначеним законодавством).

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції 

переможця;
– додатково до орендної плати нараховується податок на 

додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним 
законодавством України;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на 
здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди. Розмір 
компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не 
може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг 
на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом 
державного майна України;

– страхування орендованого майна:
– відшкодування витрат підприємства (балансоутри-

мувача) на утримання майна, а саме:
– плата за користування земельною ділянкою, на якій 

розташований об'єкт оренди;
– амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;

– експлуатаційні втрати підприємства (балансоутримувача);
– відшкодування підприємству (балансоутримува-

чу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання 
прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і 
технічному обслуговуванню інженерного обладнання та 
внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: 
покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на 
підставі договорів з постачальниками;

– утримання об'єктів відповідно до санітарно-екологічних 
та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного 
стану об'єкта оренди;

– у повному обсязі виконувати усі зобов'язання, зазначені 
у договорі оренди. Для участі у конкурс претендент подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі :
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юри-

дичними особами:
– документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заявником);
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридич-

них та фізичних осіб-підприсмців, який виданий не більше 
як за 30 днів до дня подачідокументів;

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізич-
ними особами:

— копію документа, що посвідчує особу, та належним 
чином оформлену довіреність на представника;

— за наявності відповідного статусу – базовий витяг 
з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до 
дня подачі документів;

— завірену належним чином копію декларації про до-
ходи або звіту суб'єкта малого підприємництва — фізичної 
особи — платника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової оренд-
ної плати

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо 
якого вноситься в день проведення конкурсу).

5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на 
участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у 
конкурсі для повернення авансової орендної плати.

Конкурсна пропозиція подається претендентом кон-
курсній комісії в день проведення конкурсу у запечатаному 
конверті.

Конкурс буде проведено 11.08.2017 за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 522 о 14.30. Документи 
прошнуровані та пронумеровані разом з описом пода-
ються в запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" 
(конверт має бути опечатаний печаткою претендента на 
участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням на-
зви учасника конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач).

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 
– 07.08.2017 (каб.510). Отримати додаткову інформацію 
можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, 
Департамент комунальної власності м. Києва, к. 524, 
телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76. Час роботи 
Департаменту: пн.-чт. з 9.00 до 18.00; пт.– з 9.00 до 16.45.
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На проведення фінального 
матчу Ліги Чемпіонів УЄФА 
витратять 25 млн грн

ПІД ЧАС засідання постійної комісії Київради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку депутати підтримали проект 
рішення «Про затвердження договору про проведення фінального 
матчу Ліги Чемпіонів УЄФА 2017-2018». Згідно документа, укладеного 
між Союзом європейських футбольних асоціацій та київською владою, 
місто зобов’язалося провести урочистий прийом на честь учасників 
офіційних делегацій, організувати всі заходи, пов’язані з локаціями, 
а також забезпечити належний зовнішній вигляд територій. Йдеться 
про прикрашення Києва символікою УЄФА та прапорцями в стилі 
фіналу із зображенням футболістів 4 команд. За попередніми роз-
рахунками, це коштуватиме 25 млн грн. 

«Всі ці витрати, згідно з договором, бере на себе Київ. Експерти 
порахували, що місту це обійдеться до 25 млн грн. Решта витрат – за 
УЄФА. Щодо дохідної частини: ми очікуємо на 150 тисяч іноземних 
туристів, які в середньому витрачатимуть 100 євро в день. Виходить 
значна сума, яка зайде в економіку столиці», – наголосив голова 
бюджетної комісії Андрій Странніков 

У користування громади повернуто приміщення 
вартістю понад 12 млн грн
ЗА СПРИЯННЯ Київської місцевої прокуратури 
№10 через суд поновлено майнові права територі-
альної громади столиці та повернуто з незаконно-
го користування нежитлові приміщення площею 
234 м² та вартістю понад 12 млн грн, розташовані 
на вул Саксаганського у Шевченківському районі. 

Встановлено, що право власності на вказане 
нерухоме майно було зареєстровано за фізичними 
особами на підставі підроблених договорів купівлі-
продажу, а в подальшому – відчужено на користь 
третіх осіб. 

Враховуючи, що приміщення вибули з власності 
територіальної громади в обхід встановленої зако-
нодавством приватизаційної процедури, місцевою 
прокуратурою пред’явлено позов до Шевченків-
ського райсуду про витребування указаного майна 
на користь киян. 

На сьогодні рішенням суду позовні вимоги про-
куратури задоволено в повному обсязі та вказані 
приміщення повернуто у комунальну власність 

У столиці проведуть конкурс соціальних проектів 
«Громадська перспектива: прозора влада 
та активна громада» 
ДЕПУТАТИ постійної комісії Київради з питань 
місцевого самоврядування, регіональних та між-
народних зв’язків погодили проект рішення «Про 
деякі питання міського конкурсу проектів «Гро-
мадська перспектива: прозора влада та активна 
громада». 

Серед основних завдань конкурсу директор Де-
партаменту суспільних комунікацій КМДА Марина 
Хонда назвала залучення громадських організацій та 
творчих спілок до розв’язання соціальних проблем 
у розвитку Києва. 

«Мова йде про проведення змагання, на кшталт 
конкурсу серед ОСНів, але серед громадських орга-
нізацій на реалізацію певних проектів на території 
міста. Акцент ми робимо на волонтерство, допо-

могу АТО, соціальних проектах. Ми сподіваємося, 
що встигнемо провести захід у цьому році, адже 
на нього закладені кошти у бюджеті», – зазначила 
Марина Петрівна. 

Метою конкурсу є здійснення фінансової під-
тримки програм, проектів та заходів, що розроблені 
інститутами громадянського суспільства. За інфор-
мацією управління з питань внутрішньої політики 
та комунікацій, на його організацію цьогоріч пе-
редбачено 2 млн грн. Конкурс проводитимуть у три 
етапи: спочатку розглядатимуть та перевірятимуть 
подані пропозиції, потім проходитиме відкритий 
захист цих ідей. 

Проект рішення мають розглянути на пленарному 
засіданні Київради 

Киян запрошують на ярмарки

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» в Департаменті промисловості 
та розвитку підприємництва КМДА, вихідними в столиці про-
йдуть традиційні ярмарки. Зокрема у суботу торгуватимуть в 
Голосіївському районі на вул. Паньківській, на вул. Голосіївській, 
4-10, у Деснянському – на вул. М. Цвєтаєвої (в межах вул. М. За-
кревського та просп. В. Маяковського), в Дарницькому – на вул. За-
річній, 44-45-т, на перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, 
на перетині вул. Колекторної та Центральної, в Дніпровському 
– на вул. А. Малишка, 9-19, у Печерському – на вул. Московській, 
31/33, у Подільському – на просп. Степана Бандери (біля Куренів-
ського парку), на вул. Світлицького, 31-35, у Солом’янському – на 
просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака), у Шевченків-
ському – на вул. В. Василевської, 1-17. 

У неділю ярмаркуватимуть в Голосіївському районі на вул. Мар-
шала Конєва (в межах вул. Вільямса та Ломоносова), в Дарниць-
кому – на вул. Зарічній, 44-45-т, на перетині вул. П. Чубинського 
та Ю. Пасхаліна, на перетині вул. Колекторної та Центральної, в 
Дніпровському – на вул. С. Стальського (в межах вул. Райдужної 
та Старосільської), в Подільському – на вул. Світлицького, 31-35, 
в Печерському – на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та 
Чигоріна), в Святошинському – на бульв. Академіка Вернадського, 
79, в Солом’янському – на вул. Ф. Ернста, 14-а, в Шевченківсько-
му – на вул. Татарській, 32-38 

Зеленбудівці застосовують інноваційні методи 
вирощування квітів

«КИЇВЗЕЛЕНБУД» упроваджує 
інноваційні методи вирощування 
багаторічних квітів у міських оран-
жереях. Це дозволить збільшити 
кількість рослин та зекономити 

бюджетні кошти. Працівники КП 
УЗН замінюють скло на полікарбо-
нат, що сприяє зменшенню витрат 
на поливання, опалення теплиць, 
і в такий спосіб збільшує період їх 

експлуатації. 
Така заміна вже відбулась 

в оранжереях Дніпровського, 
Солом’янського, Святошинсько-
го районів. 

«Подібні інновації дадуть змогу 
збільшити вирощування рослин в 
оранжереях вдвічі. Ми поступово та 
системно впроваджуємо стратегію 
«Екологічно. Інноваційно. Ком-
фортно». Нові методи вирощування 
багаторічних квітів, облаштуван-
ня декоративної мульчі в лунках, 
обов’язкове проектування мережі 
освітлення при реконструкції пар-
ків і скверів – все це фундамент 
для якісної організації паркової 
інфраструктури», – прокоменту-
вав гендиректор «Київзеленбуду» 
Михайло Наконечний. 

Нині на балансі КП по утриман-
ню зелених насаджень столиці 15 га 
парниково-оранжерейного госпо-
дарства. Це забезпечує місто 8-10 
мільйонами квітів. Поступовий 
перехід від вирощування одноріч-
них рослин на багаторічні не тільки 
зекономить бюджетні кошти, а й 
зробить міське середовище більш 
сучасним і комфортним для киян 
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