
ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» 
у відділі демонтажів КП «Київре-
клама», упродовж червня на скла-
ди підприємства звезли наступні 
типи конструкцій у такій кількості: 
тимчасова виносна спеціальна 
конструкція – 91; тумба, що стоїть 
окремо – 143; щит, що стоїть окре-
мо – 43; банер – 61; вивіска – 97; 
кронштейн – 51; лайтпостер, що 
стоїть окремо – 63; конструкції на 
даху – 3; холдер – 62; електронне 
табло – 5; прапор, прапорець – 1; 
транспорт – 4; лайтпостер на фа-
саді – 32; щит на фасаді – 1. 

Тож тільки у червні у столиці 
стало менше на 657 незаконних 
рекламних засобів. Із цієї кількості 
280 конструкцій було демонтовано 
самими власниками самовільно 
встановлених об’єктів. 

«Вже наразі ми маємо можли-
вість спостерігати початок вико-

нання нових правил розміщення 
рекламних засобів. Соціально від-
повідальний бізнес уже почав впо-
рядкування зазначених об’єктів. 
Тим, хто не хоче самостійно при-
бирати конструкції з порушеннями, 
допомагає КП «Київреклама». Так 
чи інакше, але порядок у встанов-
ленні таких засобів у місті буде 
наведено. Наступний крок – при-
йняття схем розміщення наземних 
рекламних засобів на всій терито-
рії Києва. Вони будуть розроблені 
до кінця року. Відповідна робоча 
група із напра-
цювання схем 
уже в процесі 
формування», 
– прокоменту-
вав заступник 
голови КМДА 
Олексій Рез-
ніков. 

За його словами, нові правила 
уточнюють дозволені й заборонені 
формати конструкцій і їх розмірів, 
схеми розміщення реклами на 
території міста. «Особливу увагу 
приділено безпеці пішоходів і 
водіїв – рекламні конструкції не 
повинні перешкоджати руху та 
перекривати дорожні знаки, роз-
міщуватись у місцях концентрації 
ДТП тощо, – зазначив Олексій 
Юрійович. – Окрім того, згідно 
з документом, у розміщенні ре-
кламних конструкцій має вико-
ристовуватись радіальний підхід 
із різними відстанями залежно від 
їх розміру: від 40 метрів між най-
меншими форматами (сіті-лайта-
ми) і до 150 метрів між великими 
форматами (білбордами)». 

Щодо демонтованих рекламних 
конструкцій, то їх комунальники 
звозять на склади підприємства. 

«Всі демонтовані силами КП 
«Київреклама» конструкції ви-
возяться на склад, який займає 
величезну територію. Власник 
рекламного засобу може його 
забрати, сплативши рахунок за 
зберігання і витрати на демонтаж. 
Інші ж конструкції, за якими ніхто 
не звертається, просто іржавіють, 
оскільки за законом ми не можемо 
їх ні утилізувати, ні продати. Нині 

на складі зберігається близько 
9062 демонтованих рекламних 
об’єктів», – розповів «Хрещатику» 
в.о. директора КП «Київреклама» 
Олександр Смирнов. 

До слова, станом на кінець 
червня у столиці налічується 49732 
рекламні засоби різних типів, із 
яких без порушень встановле-
ні 12929. Із усіх 49732 наявних 
конструкцій: 27053 – вивіски та 
кронштейни, 5731– щити, що сто-
ять окремо, 2054 – лайтпостери, 
що стоять окремо тощо. 

Нагадаємо, що  упродовж 
травня в місті було знесено 458 
незаконних рекламних засобів 
(245 одиниць демонтовано влас-
никами)  

Місто звільняють від 
незаконної реклами

 � У столиці налічується 49732 рекламні засоби різних типів, 
із яких без порушень – 12929 

Упродовж червня в Києві поменшало на 
657 незаконних рекламних засобів. Згідно 
зі звітом відділу демонтажів КП «Київреклама», 
із зазначеної кількості знесених комунальниками 
конструкцій, 280 одиниць демонтовано 
власниками.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

До Дня Хрещення 
Київської Русі-України 
в столиці відбудеться 
низка заходів 

27 липня об 11.00 на Володимирській 
гірці Українською Православною 
Церквою буде звершений урочистий 
молебень за участю Предстоятеля, 
єпископату, духовенства та вірян УПЦ. 
Після молебня пройде Хресна хода від 
вул. Грушевського до Свято-Успенської 
Києво-Печерської лаври. Цього ж дня, 
о 17.00 у Лаврі відбудеться урочисте 
Вечірнє богослужіння, а 28 липня о 
9.00 – Божественна Літургія. 

Окрім того, Українською Православ-
ною Церквою Київського Патріархату 28 
липня з 10.00 до 11.45 буде проведена 
Божественна Літургія у Володимир-
ському кафедральному соборі, потім 
пройде Хресна хода вулицями Володи-
мирською та Трьохсвятительською до 
пам’ятника Святому рівноапостольному 
князю Володимиру Великому, де відбу-
деться урочистий молебень за участю 
Предстоятеля, єпископату, духовенства 
та вірян УПЦ-КП. 

Із 27 до 30 липня Державна агенція 
промоції культури України проведе 
культурно-мистецьку акцію з нагоди 
святкування Дня Хрещення Київської 
Русі-України. У рамках заходу: концерти 
духовної музики біля музею «Золоті 
ворота» (29 та 30 липня, початок о 
12.00), круглий стіл «Володимир землю 
зорав і розм’якшив, себто хрещенням 
просвітив», присвячений Хрещенню 
Київської Русі-України та 1000-літтю 
першої літописної згадки про Софію 
Київську (1017-2017) на території На-
ціонального історико-культурного за-
повідника «Софія Київська» (28 липня, 
початок о 14.00). Різноманітні акції, 
присвячені Хрещенню Київської Русі-
України, пройдуть також у районах 
столиці. 

У зв’язку з проведенням заходів з 
27 до 30 липня у центральній частині 
міста буде обмежено рух усіх видів 
транспортних засобів. А саме: 27 липня 
з 11.00 до 16.30 на вул. Трьохсвятитель-
ській (на відрізку від площі Михайлів-
ської до Європейської), вул. Хрещатик 
(на відрізку від вул. Михайлівської до 
площі Європейської), Володимирському 
узвозі, Парковій дорозі (на відрізку від 
алеї Героїв Крут до вул. Михайла Гру-
шевського), вул. Михайла Грушевського 
(на відрізку від вул. Шовковичної до 
площі Європейської). 28 липня з 12.00 
до 13.30 на бульварі Тараса Шевченка 
(на відрізку від будинку №20 до будинку 
№14), вул. Володимирській (на відрізку 
від будинку №56 до площі Софійської), 
Володимирському проїзді. Окрім того, 
з 29 до 30 липня на вул. Ярославів Вал 
(від перетину з вул. Володимирською 
до перетину з вул. Лисенка). 

На час обмеження руху буде внесено 
зміни у роботу маршрутів наземного 
пасажирського транспорту загального 
користування, шлях курсування яких 
проходить через місця проведення 
заходів. 

Демонтовані рекламні конструкції комунальники звозять на склади підприємства, де їх зберігається вже понад 9 тисяч

íîâèíè

¹ 79 (4992)  ñåðåäà 26 ëèïíÿ 2017 ð.

Зі звітністю про роботу 
КП «Київреклама» за 2017 
рік можна ознайомитися 
за посиланням: http://www.
kievreklama.kiev.ua/disman-
tling-2017. 

Також на сайті КП 
«Київреклама» є змога 
перевірити законність тієї чи 
іншої рекламної конструкції 
та долучитися до проекту 
«Я – інспектор».

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 77 (1755), середа, 26 липня 2017 р.

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОГНІ ОБОЛОНІ» та громадянці 
Кацовській Тетяні Юхимівні 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування існуючих 
нежитлових будівель і споруд 
громадського призначення 

на просп. Оболонському, 1-в/вул. Маршала Малиновського, 
12-б в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 467/2689 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», враховуючи те, що земельна 
ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 18.09.2015 № НВ-8000213392015), право комунальної власності територіальної громади міста Києва на 
яку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 
23.03.2017 № 83272075) та розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГНІ ОБОЛОНІ» 
та громадянки Кацовської Тетяни Юхимівни від 30.03.2017 № ЗДЦ-4751, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÎÃÍ² ÎÁÎËÎÍ²» òà ãðî-
ìàäÿíö³ Êàöîâñüê³é Òåòÿí³ Þõèì³âí³, çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1182 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:153:0050, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó 
¹ ÍÂ-8000213392015) (çîêðåìà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÎÃÍ² 
ÎÁÎËÎÍ²» - 3/5 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ãðîìàäÿíö³ 
Êàöîâñüê³é Òåòÿí³ Þõèì³âí³ - 2/5 çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ 
íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ãðîìàäñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 1-â/
âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 12-á â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-
õîìå ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
íåðóõîìå ìàéíî â³ä 17.07.2015 ¹ 40784218, 
äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà 
â³ä 26.10.2016 ¹ 1172, ¹ 1173) (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 03.15, ñïðàâà À-23396, çàÿâà ÄÖ 
¹ 01104-000240169-014 â³ä 30.03.2017).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÎÃÍ² ÎÁÎËÎÍ²» òà ãðîìàäÿíö³ 
Êàöîâñüê³é Òåòÿí³ Þõèì³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. 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.

2.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07.04.2017 
¹ 057041-6170.

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

2.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ íèìè 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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Шевченківського району 

м. Києва на вул. Михайлівській 
у Шевченківському районі 
м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 503/2705 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на вул.
Михайлівській у Шевченківському 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¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ìèõàéë³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,26 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27182).

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 комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Шевченківського 

району м. Києва на вул.Татарській, 36/5, 38 
у Шевченківському районі м. Києва 

для утримання та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 504/2706 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на вул.
Татарській, 36/5, 38 у Шевченківському 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¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Òàòàðñüê³é, 36/5, 38 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,53 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27925).

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 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Шевченківського району м. Києва на розі 
вул. Володимирської та вул. Богдана Хмельницького 
у Шевченківському районі м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу біля пам’ятника Б. Патона

Рішення Київської міської ради № 505/2707 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на розі вул.
Володимирської та вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському 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¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿ òà 
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó á³ëÿ ïàì›ÿòíèêà Á. 

Ïàòîíà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê- 27428).

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 
комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Подільського району м. Києва на вул. Маршала 
Гречка, 8-10 у Подільському районі м. Києва для 

утримання зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 506/2708 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва на вул. 
Маршала Гречка, 8-10 у Подільському 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 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 8-10 ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,20 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27072).

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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Дніпровського району м. Києва між 

просп. Броварським, 15 (територія МВЦ) 
та вздовж Броварського просп. 
у Дніпровському районі м. Києва 

для догляду та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 507/2709 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва між просп.
Броварським, 15 (територія МВЦ) та вздовж Броварського просп. у Дніпровському районі м. Києва та додані до-
кументи, 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 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
ì³æ ïðîñï. Áðîâàðñüêèì, 15 (òåðèòîð³ÿ ÌÂÖ) òà 
âçäîâæ Áðîâàðñüêîãî ïðîñï. ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,86 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ äîãëÿäó òà îáñëóãîâóâàííÿ 

ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-29181).

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 комунальному 

підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Північній, 2-в-46 
в Оболонському районі м. Києва 

для створення озеленених 
територій загального користування

Рішення Київської міської ради № 508/2710 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Пів-
нічній, 2-в-46 в Оболонському 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 самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ï³âí³÷í³é, 2-â-46 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,85 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27815).

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 комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень 
Оболонського району 

м. Києва на вул. Північній, 12-18 
в Оболонському районі м. Києва 

для створення озеленених 
територій загального користування 

Рішення Київської міської ради № 509/2711 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Пів-
нічній, 12-18 в Оболонському 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 самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ï³âí³÷í³é, 12-18 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,59 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå  êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27816). 

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 комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на просп. Героїв Сталінграда, 25-27 
в Оболонському районі м. Києва 

для створення озеленених територій 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 510/2712 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 
Сталінграда, 25-27 в Оболонському 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¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 25-27 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 1,02 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíå-
íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27809). 

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 по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 

м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 9-11-а 
в Оболонському районі м. Києва 

для створення озеленених територій 
загального користування 

Рішення Київської міської ради № 511/2713 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 
Сталінграда, 9-11-а в Оболонському 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 9-11-à â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 1,29 ãà; 0,10 
ãà; 0,02 ãà; 0,25 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíå-
íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27804).

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 по утриманню 
зелених насаджень 
Оболонського району 

м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 16 
в Оболонському районі м. Києва 

для створення озеленених територій 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 512/2714 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. 
Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 16 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,83 ãà; 
0,37 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27812). 

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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул.Прирічній, 13-17-г-17 

в Оболонському районі м.Києва для створення 
озеленених територій загального користування 
Рішення Київської міської ради № 513/2715 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на 
вул. Прирічній, 13-17-г-17 в Оболонському 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 çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 13-17-ã-17 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 
0,29 ãà; 0,64 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíå-
íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27814).

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 ПІДПРИЄМСТВУ 
«КИЇВ-РЕСУРС» 

на вул. Пирогівський шлях, 34 
у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
будівель для виробництва 
будівельних матеріалів

Рішення Київської міської ради № 514/2716 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВ-РЕСУРС» на вул. Пирогівський шлях, 34 у Голосіївському районі м. Києва 
та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом 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¿ ä³-
ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ¯Â-
ÐÅÑÓÐÑ» íà âóë.Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 34 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,21 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó 
íà 5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âåëü äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26893).

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНО-СЕРВІС» 

на вул. Механізаторів, 12 
у Солом’янському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 
адміністративно-господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 515/2717 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНО-СЕРВІС» на вул. Механізаторів, 12 у Солом’янському 
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 кому-
нальної 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 Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-
ÒÞ «ÌÎÍÎ-ÑÅÐÂ²Ñ» íà âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 12 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,43 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-
äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27242).

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 відхилення проекту рішення «Про надання згоди на 
поділ земельної ділянки на вул. Василя Жуковського, 22 

у Голосіївському районі м. Києва» 
Рішення Київської міської ради № 516/2718 від 20 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
çãîäè íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âàñèëÿ 
Æóêîâñüêîãî, 22 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(ñïðàâà Ê-26899)».

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 згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Територіальне міжгосподарче 
об’єднання «Ліко-Холдінг» на вул. Академіка Вільямса, 7 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва житлових будинків 

з підземними паркінгами
Рішення Київської міської ради № 521/2723 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Територіальне міжгосподарче об›єднання «Ліко-Хол-
дінг» на вул. Академіка Вільямса, 7 у Голосіївському 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 òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å 
îá’ºäíàííÿ «Ë³êî-Õîëä³íã» íà âóë. Àêàäåì³êà 
Â³ëüÿìñà, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ïëîùåþ 6,0030 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), 
ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å 
îá’ºäíàííÿ «Ë³êî-Õîëä³íã» íà ï³äñòàâ³ äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.03.2006 

¹79-6-00396, çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-26865).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Храпаку Олексію Вікторовичу у 
пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 544/2746 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Храпаку Олексію Вікторовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним при-
значенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території захисних зелених насаджень 
(витяг з містобудівного кадастру від 13.07.2016 № 7450/0/12-2/12-03-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õðàïàêó 
Îëåêñ³þ Â³êòîðîâè÷ó ó ïðîâ.Çàëóæíîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-27567).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Кокоші Олександру Миколайовичу 

у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 545/2747 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кокоші Олександру Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним при-
значенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території захисних зелених насаджень 
(витяг з містобудівного кадастру від 13.07.2016 № 7452/0/12-2/12-03-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîêîø³ Îëåê-
ñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-27565).

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 відмову 
у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину 

Шевчуку Віктору Сергійовичу 
у пров. Залужному 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 546/2748 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Шевчуку Віктору Сергійовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: територія, за функціональним призначенням належить до території захисних зелених на-
саджень (витяг з містобудівного кадастру м. Києва від 13.07.2016 № 7448/0/12-2/12-03-16), керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷óêó Â³êòîðó 
Ñåðã³éîâè÷ó ó ïðîâ.Çàëóæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27564).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Драпалюку Олексію Петровичу 
у пров. Залужному 

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

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 547/2749 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Драпалюку Олексію Петровичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним при-
значенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території захисних зелених насаджень 
(витяг з містобудівного кадастру від 13.07.2016 № 7451/0/12-2/12-03-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äðàïàëþêó Îëåêñ³þ 
Ïåòðîâè÷ó ó ïðîâ.Çàëóæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27566).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянину Позняку Олександру Вікторовичу 
на Лисогірському узвозі 

у Голосіївському районі м. Києва 
для індивідуального 

житлового, гаражного і 
дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 548/2750 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на Лисогірському узвозі у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ-
ним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до комунально-склад-
ської території та території вулиць і доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 30.05.2016 
№ 6141/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà Ëèñîã³ðñüêîìó 
óçâîç³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-
ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî 

æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà  
(Ê-27509).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянину Позняку Олександру Вікторовичу 
на Лисогірському узвозі 

у Голосіївському районі м. Києва 
для індивідуального житлового, гаражного 

і дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 549/2751 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на Лисогірському узвозі у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до зони зелених насаджень 
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.05.2016 № 5994/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà Ëèñîã³ðñüêîìó 
óçâîç³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-
ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî 

æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27310).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на узвозі Лисогірському 
у Голосіївському районі 

м. Києва для індивідуального 
житлового, гаражного 
і дачного будівництва 

Рішення Київської міської ради № 550/2752 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території захисної зелені 
(висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.05.2016 № 5989/0/12-4/27-16), керуючись статтями 
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-
ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, 
ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà   (Ê-27305).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на узвозі Лисогірському 

у Голосіївському районі м. Києва 
для індивідуального житлового,  
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 551/2753 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації, а саме: територія 
за функціональним призначенцям належить до зони зелених насаджень загального користування та території вулиць 
і доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.05.2016 № 5991/0/12-4/27-16), керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 4 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ïîçíÿêó Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâî-
ç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 

äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ 
äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27306).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на узвозі Лисогірському у Голосіївському 

районі м. Києва для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 552/2754 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ-
ним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до комунально-склад-
ської території та території вулиць і доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.05.2016 
№ 5992/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ïîçíÿêó Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâî-
ç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 

äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ 
äà÷íîãî áóä³âíèöòâà  (Ê-27308).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на узвозі Лисогірському 

у Голосіївському районі м. Києва 
для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 553/2755 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до зони зелених насаджень 
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.05.2016 № 5993/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-
ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, 
ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà  (Ê-27307).

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 відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на узвозі Лисогірському 

у Голосіївському районі м. Києва 
для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 554/2756 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до зони зелених насаджень 
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 23.05.2016 № 5924/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ïîçíÿêó Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâî-
ç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 

äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ 
äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27510).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Жовтанію Євгенію Михайловичу 

на вул. Чабанівській у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 555/2757 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу на вул. Чабанівській у Голосіївському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до громадських будівель та 
споруд і частково до території вулиць і доріг (уточнюється червоними лініями), висновок Департаменту архітектури 
і містобудування від 28.04.2016 № 5554/0/12/27-16, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За-
коном 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâòàí³þ 
ªâãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë.×àáàí³âñüê³é ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-27316).

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 відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці 

Проскочило Валентині Володимирівні 
на вул. Новобродівській, 11 

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

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 556/2758 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки громадянці Проскочило Валентині Володимирівні на вул. Новобродівській, 11 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 16 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування від 19.07.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðîñêî÷èëî Âàëåíòèí³ 
Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Íîâîáðîä³âñüê³é, 11 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-26171).

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 відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Шерстюк Аллі Андріївні 
на вул. Передовій, 23-б 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 557/2759 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки громадянці Шерстюк Аллі Андріївні на вул. Передовій, 23-б у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що рішеннями Київської міської ради від 26.12.2014 №769/769 та від 01.10.2015 
№ 71/1974 земельна ділянка, на яку подано клопотання, передана у приватну власність іншим фізичним особам 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåðñòþê Àëë³ 
Àíäð³¿âí³ íà âóë.Ïåðåäîâ³é, 23-á ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-24201).

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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1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 11 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â – äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. 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

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 6 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â — äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. 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

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 7 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â, - äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. 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

Про перезатвердження проекту «Поліпшення 
водовідведення приватного сектора Олександрівської 

Слобідки у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 780 від 3 липня 2017 року

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

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 802 від 7 липня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 803 від 7 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 804 від 7 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, 
кв. м

Місце розташування

1. 55204-16 ФО-П Запрудський Олександр 
Матвійович

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

1,072 Шевченківський район, вул. Воло-
димирська, 5

2. 55205-16 ФО-П Запрудський Олександр 
Матвійович

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

1,072 Шевченківський район, вул. Воло-
димирська, 5

3. 55055-16 ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА 
ІОКРЕЙН»

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

1,125 Подільський район, вул. Петра 
Сагайдачного, 14

4. 55063-16 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛЬСАЧЕ»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

2,88 Печерський район, вул. Хрещатик, 
27 а

5. 55094-16 ТОВ «Концерн Європа» Банер, панно на фасаді 
будинку (будівлі), споруди

70 Голосіївський район,
Столичне шосе, 101

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 802
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 803
Дозволи па розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 804
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ïîë³ïøåííÿ âîäîâ³äâåäåííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ 
Ñëîá³äêè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», âðàõîâóþ÷è ïîçèòèâíèé âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ 
äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòó ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà 
Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (Ñëóæáà «Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà») â³ä 12 êâ³òíÿ 2007 ðîêó 
¹ 4751-Ä òà åêñïåðòíèé çâ³ò äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà 
îðãàí³çàö³ÿ - Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 07 ëþòîãî 
2017 ðîêó ¹ 5/17, ç òàêèìè îñíîâíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì 
ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ 
äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó ¹ 944 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ïðîåêòó ïîë³ïøåííÿ âîäîâ³äâåäåííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ Ñëîá³äêè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

№ № дозволу Розповсюджувач 
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування

1. 55550-16 ТОВ «КАРАМ-
БОЛА»

Рекламна вивіска на будинку (будів-
лі), споруді

4,8 Святошинський район, просп. Пере-
моги, 136

2. 55467-16 ФО-П Балицька Ма-
рина Геннадіївна

Рекламна вивіска на будинку (будів-
лі), споруді

4,5 Голосіївський район, вул. Академіка 
Вільямса, 16

3. 55542-16 ПАТ «Ідея Банк» Кронштейн на фасаді будинку (будів-
лі), споруді

0,98 Дарницький район, вул. Княжий 
Затон, 2/30

4. 55553-16 ПАТ Комерційний 
банк «ПриватБанк»

Рекламна вивіска на будинку (будів-
лі), споруді

2,5 Деснянський район, вул. Лісківська, 
12/1

5. 55551-16 ТОВ «КАРАМ-
БОЛА»

Рекламна вивіска на будинку (будів-
лі), споруді

9,25 Святошинський район, просп. Пере-
моги, 136

6. 55426-16 Публічне акціонерне 
товариство «Альфа- 
банк»

Кронштейн на фасаді будинку (будів-
лі), споруді

1,386 Дарницький район, вул. Раїси 
Окіпної, 4-а

№ № дозволу Розповсюджувач 
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування

1. 54606-16 ТОВ «ПЕТРОС КАФЕ» Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

9,504 Печерський район, вул. Хрещатик, 
1/2

2. 54605-16 ТОВ «ПЕТРОС КАФЕ» Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

2,3075 Печерський район, вул. Хрещатик, 
1/2

3. 54619-16 ПП «Бюро економічної 
та правової безпеки»

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

0,8584 Печерський район, вул. Інститут-
ська / вул. Садова, 15/5

4. 54639-16 ФО-П Галущак Ірина 
Олександрівна

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

0,75 Печерський район, вул. Інститут-
ська / вул. Садова, 15/5

5. 55067-16 ФО-П Пирогов Едуард 
Геннадійович

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

0,975 Подільський район, вул. Костянти-
нівська, 16

6. 55208-16 ТОВ «ЛОКАНТА» Кронштейн на фасаді будинку 
(будівлі), споруді

0,98 Печерський район, вул. Хрещатик, 
13

7. 55206-16 ТОВ «Готель Менедж-
мент»

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

2,198 Шевченківський район, вул. Велика 
Житомирська, 2-а

8. 55211-16 ТОВ «ЛОКАНТА» Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

1,6852 Печерський район, вул. Хрещатик, 
13

Показники Од. виміру Кількість

А. МЕРЕЖІ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ

Труби поліетиленові Ø 225, 400 мм м 5600,00

Труби чавунні напірні ЧНР Ø 200 мм м 10500,00

Колодязі каналізаційні Ø 1000, 1500 мм шт. 397

Колодязі для гасіння напору Ø 1500 мм шт. 1

Шахтова каналізаційна насосна станція Ø 1500 мм з двома зануреними насосами компл. 2

Тривалість будівництва міс. 20,0

Б. САМОПЛИВНА КАНАЛІЗАЦІЯ Ø 1000 мм ПО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКІЙ

Протяжність каналізаційного колектора з труб м 1200,00

ПХВ Ø 1000 мм

Труби ПХВ з профільною стінкою Ø 200, 400 мм 235,00

Колодязі оглядові зі збірного залізобетону марки КСП Ø 1000, 1500, 2000 мм шт. 27

Тривалість будівництва міс. 15,00

Загальна кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах 
станом на 07.02.2017 складає, у тому числі: 
- будівельні роботи 
- устаткування 
- інші витрати

тис. грн

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

211089,495 

165827,194 
580,660 
44681,641

У тому числі кошторисна вартість виконаних робіт на 01.10.2016 складала, 
у тому числі: 
- будівельні роботи 
- інші витрати

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

23012,027 
17144,621 
5867,406

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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

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

9. 55202-16 ФО-П Грицюк Артем 
Олександрович

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

0,2704 Шевченківський район, вул. Михай-
лівська, 15-а

10. 54620-16 ПП «Бюро економічної 
та правової безпеки»

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

2,3595 Печерський район, вул. Інститут-
ська /вул. Садова, 15/5

11. 55198-16 ТОВ «Готель Менедж-
мент»

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

2 Шевченківський район, вул. Велика 
Житомирська, 2-а
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6. 55203-16 Публічне акціонерне товари-
ство «Альфа- банк»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

2,72 Подільський район, вул. Нижній 
Вал, 37/20

7. 55201-16 ТОВ «ЛЮКС-ВІК» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

4,2 Шевченківський район, вул. Велика 
Житомирська, 8/14

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

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

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

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 11 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â, - äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. 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

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 4 äîçâîëè.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³é-
ñíèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó 

çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) 
ùîäî ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, 
ÿê³ çóìîâëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ 
â³äïîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â,- äî íàñòàííÿ 
òàêèõ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³ä-
õîäàõ).

4. 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

1. Êîìóíàëüí³é íàóêîâî-äîñë³äí³é óñòàíîâ³ 
«Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà»:

1.1. Ðîçðîáèòè Êîíöåïö³þ «Ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà øëÿõîì îïòèì³çàö³¿ 
ðîçì³ùåííÿ îðãàí³â âëàäè òà êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ», ÿêîþ ïåðåäáà÷èòè êîíñîë³äàö³þ 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè â ºäèí³é àäì³í³ñòðàòèâí³é 
áóä³âë³, ÿêà á äîçâîëèëà ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü 
îïåðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿, çíèæåííÿ òðàíñïîðòíèõ 
âèòðàò òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â 
íåðóõîìîñò³ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³;

1.2. Âêëþ÷èòè ðîáîòó ç ðîçðîáêè Êîíöåïö³¿ 
«Ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà øëÿõîì 
îïòèì³çàö³¿ ðîçì³ùåííÿ îðãàí³â âëàäè òà êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ» äî Òåìàòè÷íîãî ïåðåë³êó 
íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ 
ðîá³ò, ùî âèêîíóþòüñÿ êîìóíàëüíîþ íàóêîâî-äî-
ñë³äíîþ óñòàíîâîþ «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà» çà ðà-
õóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, íà 2017 ð³ê.

2. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíèì ï³äïðè-

ºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ðàéîííèì â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè 
íàäàííÿ çà çâåðíåííÿì êîìóíàëüíî¿ íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ óñòàíîâè «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòè-
òóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà» â 
ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ðîáî÷èõ äí³â ³íôîðìàö³¿, 
äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
ðîçðîáêè êîíöåïö³¿ «Ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà øëÿõîì îïòèì³çàö³¿ ðîçì³ùåííÿ 
îðãàí³â âëàäè òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ».

3. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) òà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ 
íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Êîíöåï-
ö³¿, ðîçðîáëåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. 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

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 20 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. 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

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 805 від 7 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 806 від 7 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Про розробку концепції 
«Підвищення ефективності управління ресурсами 

територіальної громади міста Києва шляхом оптимізації 
розміщення органів влади та комунальних підприємств»

Розпорядження № 807 від 7 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ» 

з метою підвищення ефективності управління міським господарством та зменшення витрат міського бюджету та 
комунальних підприємств на утримання об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 810 від 7 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 805
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 806
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 806
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, 
кв. м

Місце розташування

1. 55929-16 ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

7,7259 Дарницький район, вул. Княжий 
Затон, 4/4

2. 55065-16 ТОВ «Мандарин» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

3,85 Подільський район, вул. Хорива / 
вул. Костянтинівська, 15/8

3. 55479-16 ПАТ «Акціонерний комерційний 
банк «Конкорд»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

4,18 Подільський район, вул. Хорива, 1/2

4. 55679-16 ФО-П Платонов Володимир 
Митрофанович

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

58,178 Шевченківський район, просп. 
Перемоги, 23

5. 55701-16 ТОВ «Арніка» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

1,53 Шевченківський район, вул. Акаде-
міка Щусєва, 3 літ. А

6. 55480-16 ПАТ «Акціонерний комерційний 
банк «Конкорд»

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

0,77 Подільський район, вул. Хорива, 1/2

7. 55655-16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

10,66 Голосіївський район, вул. Василь-
ківська, 30

8. 55926-16 Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «АТБ - маркет»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

2,25 Оболонський район, вул. Вишго-
родська, 22

9. 55703-16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

0,98 Печерський район, вул. Євгена 
Коновальця (вул. Щорса), 44

10. 55709-16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ОТП БАНК»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

2,925 Печерський район, вул. Євгена 
Коновальця (вул. Щорса), 44

11. 55796-16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СБЕРБАНК»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

3,145 Шевченківський район, вул. Сакса-
ганського, 147/5

12. 55806-16 ПП «Лео Кераміка» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

1,7952 Шевченківський район, вул. Глибо-
чицька, 53

13. 55799-16 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-
СЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ»

Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

1,815 Солом’янський район, бульв. Чоко-
лівський, 30

14. 55717-16 ТОВ «ПАБ- ПИВОВАРНЯ» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

6,9525 Дніпровський район, вул. Раїси 
Окіпної, 4

15. 55801-16 ТОВ «ПАБ- ПИВОВАРНЯ» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

6,9525 Дніпровський район, вул. Раїси 
Окіпної, 4

16. 55930-16 ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

96,3758 Дарницький район, вул. Княжий 
Затон, 4/4

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, 
кв. м

Місце розташування

1. 54682-16 Публічне Акціонерне Товариство 
«КРЕДОБАНК»

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

2,325 Подільський район, вул. Верх-
ній Вал, 18

2. 54568-16 ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА 
«АРБЕР»

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

4,524 Печерський район, вул. Хре-
щатик, 29

3. 54604-16 ФО-П Недзельський Володимир 
Юрійович

Рекламна вивіска на будинку 
(будівлі), споруді

2,15 Печерський район, вул. Хре-
щатик, 13

4. 54557-16 ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА 
«АРБЕР»

Кронштейн на фасаді будинку 
споруді

0,98 Печерський район, вул. Хре-
щатик, 29

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, 
кв. м

Місце розташування

1. 55427-16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРСОЦ-
БАНК»

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

1,75 Печерський район, вул. Ділова (вул. 
Димитрова), 3 літера А

2. 55561-16 ТОВ «Дюна» Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

1,2 Шевченківський район, вул. Михайлів-
ська / пров. Михайлівський, 17-а/2

3 55468-16 ФО-П Кондратієва Валерія 
Олександрівна

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

2,64 Печерський район, вул. Велика Васильків-
ська (вул. Червоноармійська), 41

4. 55548-16 ТОВ «Амбер Інтертеймент» Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

8,1 Печерський район, бульв. Лесі Українки, 
30-а

5. 55563-16 ТОВ «Дюна» Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

1,5 Шевченківський район, вул. Михайлів-
ська/ пров. Михайлівський, 17-а/2

6. 55537-16 Публічне акціонерне това-
риство «Альфа- банк»

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

1,386 Шевченківський район, вул. Десятинна, 
4/6

7. 55562-16 ТОВ «Дюна» Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

1,5 Шевченківський район, вул. Михайлів-
ська / пров. Михайлівський, 17-а/2

8. 55545-16 ТОВ «Сота Альянс» Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

4,2 Оболонський район, вул. Полярна, 2

9. 55690-16 ФО-П Коваленко Антон 
Ігорович

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

6,6 Деснянський район, вул. Гната Хоткевича 
(вул. Червоногвардійська), 1-в

10. 55700-16 ФО-П Загородня Людмила 
Миколаївна

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

2,5 Подільський район, вул. Межова, 23-б

11. 55466-16 ФО-П Гусак Ельвіра Олек-
сандрівна

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

2,88 Печерський район, вул. Шота Руставелі, 
24



9ДОКУМЕНТ Хрещатик
26 липня 2017 р.

№79 (4992)

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

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

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

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÅÐÒÎÍ ÒÅÕÍÎËÎÄÆ²» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38923261, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 03039, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 
áóäèíîê 27) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëîåëåê-
òðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, 
òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ 
àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âè-
ðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÅÐÒÎÍ ÒÅÕÍÎËÎÄÆ²» ó ñòðîê íå 
ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé 
ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàç-
íà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 
10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 1 äîçâ³ë.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíîãî çàñîáó ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷à 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâ³ë, íàäàíèé çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî 
ðåêëàìíîãî çàñîáó – äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. 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

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè 
ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòíîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿ââîäîêàíàë» âîäîïðîâ³äí³ ñïîðóäè òà îá-
ëàäíàííÿ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Ð²ÅËÒ-ÁÓÄ» çã³äíî ç äîäàòêîì â 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 êîðèñ-
òóâàííÿ 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¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âîäî-
ïðîâ³äíèõ ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ, 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

Про видачу ліцензій 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ»
Розпорядження № 812 від 11 липня 2017 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
постанови 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», постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року 
№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про надання дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 813 від 11 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Правил розміщення рекламних 
засобів у місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 223/2445, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних 
споруд та обладнання товариства з обмеженою 

відповідальністю «РІЕЛТ-БУД»
Розпорядження № 814 від 11 липня 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 товариства з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТ-БУД» (лист від 10 квітня 
2017 року № 14) та протокол № 20-03/17 загальних зборів Учасників ТОВ «РІЕЛТ-БУД» від 20 березня 2017 року, з 
метою надійного утримання та якісного обслуговування об’єктів:

№ № дозволу Розповсюджувач 
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування

1. 63569-17 ТОВ «АЙ ЕМ ЕЙ 
МЕДІА»

Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) та/
або будівельних риштуваннях

4498,78 Шевченківський район, 
Майдан Незалежності, 2

№ 
з/п

Отримувач Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ)

Банк отримува-
ча (ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 
 ГУДКСУ)

Номер рахунку Код кла-
сифікації 
доходів 
бюджету

Найменування коду 
класифікації доходів 
бюджету

і ГУК у м.Києві/ 
м.Київ/ 22010200

37993783 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31411511700001 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

2 УК у Голосіїв-
ському районі/
Голосіївський 
район/22010200

38039757 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31410511700002 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

3 УК у Дарниць-
кому районі/
Дарницький 
район/22010200

38021179 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31419511700003 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

4 УК у Деснян-
ському районі/
Деснянський 
район/22010200

37984978 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31418511700004 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

5 УК у Оболон-
ському районі/
Оболонський 
район/22010200

38002491 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31416511700006 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

6 УК у Печер-
ському районі/ 
Печерський 
район/22010200

38004897 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31415511700007 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

7 УК у Поділь-
ському районі/ 
Подільський 
район/22010200

37975298 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31414511700008 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

8 УК у Святошин-
ському районі/
Святошинський 
район/22010200

37962074 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31413511700009 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.07.2017 року № 813
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.07.2017 року № 814
Водопровідні споруди та обладнання 

товариства з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТ-БУД», 
які приймаються до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передаються у володіння та користування приватному 
акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.07.2017 року № 812 

Перелік рахунків територіального органу 
Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів 

бюджету 22010200 для внесення плати за видачу кожної ліцензії

17. 55802-16 ТОВ «ПАБ- ПИВОВАРНЯ» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

34,9162 Дніпровський район, вул. Раїси 
Окіпної, 4

18. 55886-16 ФО-П Онисковець Валентина 
Миколаївна

Кронштейн на фасаді бу-
динку (будівлі), споруді

0,4816 Голосіївський район, вул. Ломоно-
сова, 50/2

19. 56050-17 ФО-П Тидень В.І. Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

1,75 Дарницький район, просп. Петра 
Григоренка, 1-б

20. 56018-17 ТОВ «АНТАРЕС- 2016» Рекламна вивіска на будин-
ку (будівлі), споруді

2,479 Святошинський район, вул. Свято-
шинська, 3-а

9 УК у 
Солом’янському 
районі/ 
Солом’янський  
район/22010200

38050812 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31413511700010 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

10 УК у Шевченків-
ському районі/ 
Шевченківський 
район/ 22010200

37995466 Головне управ-
ління Державної 
казначейської 
служби України 
у м. Києві

820019 31412511700011 22010200 Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-
яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-
ми виконавчої влади

Назва об’єктів та адреса розташування Рік будів-
ництва

Балансова вартість 
об’єкта передачі, 
грн (без ПДВ)

Водопровідні камери та колодязі на мережі водопроводу на вул. Євгена Сверстюка (вул. Марини 
Раскової) та вул. Плеханова (після реконструкції):
Водопровідна камера № В9-ПГ (2,1 хЗ,5) - 1 шт.
Засувка Д=400 - 1 шт.
Засувка Д=150 -1 шт.
Засувка Д=100 - 3 шт.
ПГ - 1 шт.
Водопровідні колодязі:
В-10а Ø1,5м - 1 шт. (засувка Д=500 - 1 шт.)
В-7/ ПГ Ø 2,0м - 1 шт. (засувка Д= 100 - 2 шт., ПГ - 1 шт.)

2016

215383,83

192859,50
125111,75
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В-8 Ø2,0м - 1 шт. (засувка Д=400 - 1 шт., засувка Д=100 - 1 шт.)
В-10/ ПГ Ø2,0м - 1 шт. (засувка Д=400 - 1 шт., засувка Д=150 -1 шт., засувка Д=100 - 1 шт., ПГ - 1 шт.)

91213,00
185539,17

Всього: 810107,25

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

1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 áåðåçíÿ 2010 
ðîêó ¹ 151 «Ïðî óòâîðåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ïî 
ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìà-
äÿíàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðî-
ôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî 
ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, ä³òÿì-³íâàë³äàì, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, ñ³ì’ÿì, ùî 
âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ 
äî êàòåãîð³¿ 1, îñîáàì, ÿê³ ñàìîñò³éíî ïåðåñå-
ëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè ðàä³îàêòèâíîãî 
çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é 
ÀÅÑ» òàê³ çì³íè:

Ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà 
«ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ïî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³» â óñ³õ 
â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³» ó â³äïîâ³äíèõ 
â³äì³íêàõ.

Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ íîâèì ïóíêòîì 
3 òàêîãî çì³ñòó:

«3. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè 
ðîçãëÿä òà îïðàöþâàííÿ ïðîïîçèö³é òà ðåêîìåí-
äàö³é ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ çã³äíî ç ïóíêòîì 
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà çà ðåçóëüòàòàìè 
íàïðàâëÿòè òàê³ ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ äî 
â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é äëÿ ðîçãëÿäó â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 3, 4 ðîçïîðÿäæåííÿ 
ââàæàòè ïóíêòàìè 4, 5 â³äïîâ³äíî.

Ïóíêò 5 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é 
ðåäàêö³¿:

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

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêó 
êîì³ñ³þ ïî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòü-
ñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó 
áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, ä³òÿì-
³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, 
ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á, 
â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, îñîáàì, ÿê³ ñàìî-
ñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè 
ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà 
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 18 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ¹ 151 (ó ðåäàêö³¿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 28 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 2205), âèêëàâøè 
éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ì³ñüêî¿ êîì³-
ñ³¿ ïî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó 
áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, 
ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî 
äîãëÿäó, ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç 
÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, îñîáàì, 
ÿê³ ñàìîñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî 
çàçíàëè ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê 
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, çàòâåðäæåíîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ¹ 151 (ó 
ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 7 òðàâíÿ 2015 ðîêó 
¹ 454), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî 
äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про питання діяльності 
міської комісії по розподілу жилої площі, 

що надається громадянам, які внаслідок Чорнобильської 
катастрофи перенесли променеву хворобу 
будь-якого ступеня або стали інвалідами, 

дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, 
сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених 

до категорії 1, особам, які самостійно переселилися 
з територій, що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Розпорядження № 823 від 11 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», постанов Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року № 1589 «Про порядок надання додаткової 
жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня 
або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з 
числа осіб, віднесених до категорії 1» та від 16 грудня 1992 року № 706 «Про Порядок відселення та самостійного 
переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», 
розпоряджень 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» та 
від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

18.03.2010 року № 151
(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації

від 11.07.2017 № 823)
ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію з питань розподілу жилої площі, 
що надається громадянам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи 

перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, 
дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, 

що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1, 
та особам, які самостійно переселилися з територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1. Ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ âíàñë³äîê 
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâà-
ë³äàìè, ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà 
ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, òà îñîáàì, ÿê³ ñàìîñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî 
çàçíàëè ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ), º 
ïîñò³éíî ä³þ÷èì äîðàä÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), óòâîðåíèì ç ìåòîþ ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî 
íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó 
áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, 
òà ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, òà îñîáàì, ÿê³ ñàìî-
ñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà 
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

2. Êîì³ñ³ÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, à òàêîæ àêòàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Êîì³ñ³¿ º:
ðîçãëÿä ïèòàíü ùîäî ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíî-

áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, 
ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, òà ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà 
îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, òà îñîáàì, ÿê³ ñàìîñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè 
ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, 
ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;

âèêîíàííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:
1) ðîçãëÿäàº äîêóìåíòè ãðîìàäÿí, ÿê³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìå-

íåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè ³íâàë³äàìè, ä³òåé-³íâàë³ä³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî 
äîãëÿäó, òà ñ³ìåé, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, òà îñ³á, ÿê³ 
ñàìîñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî çàçíàëè ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ 
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, òà ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ì³ñò³ Êèºâ³;

2) ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, 
ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü ç ïèòàíü ðîçïîä³ëó æèëî¿ ïëîù³, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ 
âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïåðåíåñëè ïðîìåíåâó õâîðîáó áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ àáî ñòàëè 
³íâàë³äàìè, ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó, òà ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà 
ç ÷èñëà îñ³á, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, òà îñîáàì, ÿê³ ñàìîñò³éíî ïåðåñåëèëèñÿ ç òåðèòîð³é, ùî çà-
çíàëè ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ;

3) áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ (îïðàöþâàíí³) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Êîì³ñ³¿.

5. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî:
1) îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òå-

ðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñàäîâèõ 
îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü;

2) çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó ñâî¿é ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó 
÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õí³ìè êåð³âíè-
êàìè), à òàêîæ ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ) äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Êîì³ñ³¿;

3) óòâîðþâàòè â ðàç³ ïîòðåáè äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ïîñò³éí³ àáî òèì÷àñîâ³ 
ðîáî÷³ ãðóïè.

6. Êîì³ñ³ÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Êîì³ñ³ÿ óòâîðþþòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿, ÿê³ 
áåðóòü ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ìîæóòü âõîäèòè òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â 
òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õí³ìè 
êåð³âíèêàìè), à òàêîæ ³íø³ îñîáè (çà çãîäîþ).

9. Î÷îëþº Êîì³ñ³þ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10. Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿, âèçíà÷àº ïîðÿäîê ¿¿ ðîáîòè, 
ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº Êîì³ñ³þ ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿ âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³.
11. Ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿:
ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Êîì³ñ³¿ çàñ³äàííÿ;
çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿;
çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿, ï³äãîòîâêó ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî éîãî 

çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿;
çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü Êîì³ñ³¿, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº ãîëîâó Êîì³ñ³¿ òà 

³íøèõ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ ç öèõ ïèòàíü;
âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè Êîì³ñ³¿.
12. Ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º çàñ³äàííÿ, ùî ñêëèêàºòüñÿ ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ â ì³ðó ïîòðåáè.
Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüøå ÿê ïîëîâèíà éîãî 

÷ëåí³â.
13. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³ÿ ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ íàëåæàòü äî ¿¿ êîì-

ïåòåíö³¿, òà íàïðàâëÿº ¿õ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿).

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëî á³ëüøå ÿê 
ïîëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º 
ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ô³êñóþòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì 
íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì Êîì³ñ³¿.

×ëåí Êîì³ñ³¿, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ìîæå âèêëàñòè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ 
ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

14. Êîì³ñ³ÿ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè â ðîáîò³ áëàíê ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.
15. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ çä³é-

ñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

18.03.2010 року № 151
(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації

від 11.07.2017 № 823)
СКЛАД

міської комісії з питань розподілу жилої площі, що надається громадянам, 
які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу 

будь- якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, 
які потребують особливого догляду, сім’ям, що втратили годувальника 

з числа осіб, віднесених до категорії 1, особам, які самостійно 
переселилися з території, що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷   äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ìàòâ³ÿê Ëàðèñà Âàñèë³âíà    çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî 
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çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Àíæèÿê Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà   ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó 
æèòëîâî¿ ïëîù³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Áðîíîâèöüêèé Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷  ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó 
æèòëîâî¿ ïëîù³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Âåëè÷êî Îêñàíà Âàëåð³¿âíà    çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó æèòëîâîãî òà ìåäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ÷îðíîáèëüö³â Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äåíèñåíêî Ðà¿ñà Àíàòîë³¿âíà   çàñòóïíèê ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ä³òåé-
³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ «Êâ³òè ïîëèíó» (çà çãîäîþ)

Êàéëî Íàä³ÿ ²âàí³âíà    çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó 
æèòëîâî¿ ïëîù³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìàðòèíåíêî Îêñàíà Â³êòîð³âíà   âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îáë³êó òà 
ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ ïëîù³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìèðîíåíêî Îëåíà Àíàòîë³¿âíà   ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó 
æèòëîâî¿ ïëîù³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìîùåíêî Ã àëèíà Ïåòð³âíà    íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ ïëîù³ 
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Ïàíîâà Îëåíà Ëåîíò³¿âíà    íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü òà ñî-
ö³àëüíîãî ä³àëîãó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîôñï³ëîê 
(çà çãîäîþ)

Ï³ääóáíèé Ñåðã³é Âàäèìîâè÷   ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ 
ïëîù³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Ïî÷óïðèí Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷   ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â «Ñîþç ×îðíîáèëü 
Óêðà¿íè» (çà çãîäîþ)

Ðîìàíþê Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà    íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ 
ïëîù³ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿

×åðíÿâñüêà Îëüãà Ñåìåí³âíà   ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó 
æèòëîâî¿  ïëîù³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Øóòà Â³êòîð³ÿ Ìèõàéë³âíà    íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåïàð-
òàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

ßöåíêî Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâ³âíà   ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó 
æèòëîâî¿ ïëîù³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

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

1. Â³äìîâèòè ÇÀÊËÀÄÓ «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ 
ØÊÎËÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «ÑËÀÂ²ß» ²ÌÅÍ² 
Â²ÊÒÎÐÀ ÑÎËÎÌÅÍÊÀ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
31457520, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02222, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Ñàáóðîâà, áóäèíîê 16-à) ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ 
ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè çà åêñòåðíàòíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ) ó 

çâ’ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³ çäî-
áóâà÷à ë³öåíç³¿ ïóíêòó 41 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, 
çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòü êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü 
ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè 
çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó íà ñòðîê íåîáõ³äíèé äëÿ çàâåðøåííÿ 
ïîâíîãî öèêëó îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÐÅË²Ã²ÉÍÀ ÃÐÎÌÀÄÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÃÐÅÊÎ-ÊÀ-
ÒÎËÈÖÜÊÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ ÏÀÒÐ²ÀÐØÎÃÎ ÑÎÁÎÐÓ ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ Ó ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÌÓ 
ÐÀÉÎÍ² Ì. ÊÈªÂÀ», ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ÐÅË²Ã²ÉÍÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÀ ÐÅË²Ã²ÉÍÀ ÃÐÎÌÀÄÀ 
«ÔÅÐÀÕ» («ÐÀÄ²ÑÒÜ») Ó ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍ² Ì. ÊÈªÂÀ», ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ 
àâòîìîá³ëü Ê²À Cerato, 2006 ðîêó âèïóñêó, ðåº-
ñòðàö³éíèé íîìåð ÀÀ8170ÀÀ, íîìåð øàñ³ (êóçîâà, 
ðàìè) Y6LFE22326L002043, îá’ºì äâèãóíà 1975, 
ïåðâ³ñíîþ (áàëàíñîâîþ) âàðò³ñòþ 80254,17 ãðí, 
çàëèøêîâîþ âàðò³ñòþ ñòàíîì íà 01 ãðóäíÿ 2016 
ðîêó 2987,30 ãðí, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Äàðíèöüêå 
ë³ñîïàðêîâå, ãîñïîäàðñòâî».

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» òà Äí³ïðîâñüê³é 
ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ 

ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Äàð-
íèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî» çä³éñíèòè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷ó 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³þ àêòà ïðèéìàí-
íÿ – ïåðåäà÷³.

3. 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. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ Ä=300 ìì íà òåðèòîð³¿ 
«Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó», âðàõî-
âóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çà ðîáî÷èì ïðîåêòîì â³ä 18 êâ³òíÿ 
2017 ðîêó ¹ 00-2303-16/²Ç Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà 
îðãàí³çàö³ÿ – Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè», ç òàêèìè òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì 
ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ 
äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва – реконструкція

Трубопровід водопровідний Д = 300 мм м 1155,50

Колодязі водопровідні одиниць 23

Тривалість реконструкції місяць 15,0

Загальна кошторисна вартість реконструк-
ції в поточних цінах станом на 03.04.2017.

тис. грн 20730,523

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 16402,251 

інші витрати тис. грн 4328,272 

Про відмову у видачі ліцензії 
ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА
Розпорядження № 815 від 11 липня 2017 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої 
освіти та дошкільної освіти у місті Києві», розглянувши заяву (реєстраційний номер справи від 29 червня 2017 року 
№ 50113-001988097-763-05) і додані до неї документи:

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ГPEKO-KATOЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ ПАТРІАРШОГО СОБОРУ ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОВОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ 

М. КИЄВА»
Розпорядження № 816 від 11 липня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву громадян 
від 17 березня 2017 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 17 березня 2017 року № 2:

Про реєстрацію Статуту 
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«МУСУЛЬМАНСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 
«ФЕРАХ» («РАДІСТЬ») У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

М. КИЄВА»
Розпорядження № 824 від 11 липня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву громадян 
від 12 квітня 2017 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 12 листопада 2016 року № 1:

Про закріплення майна 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва за комунальним підприємством 

«Дарницьке лісопаркове господарство»
Розпорядження № 818 від 11 липня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини 
п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 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», листи 
комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство» від 30 листопада 2016 року № 826, Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 30 листопада 2016 року № 9791/32/1/103, Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 07 листопада 2016 року № 064-10737, Київського комунального об’єднання зеленого 
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 08 листопада 2016 року № 148-05-3649, 
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 
від 29 листопада 2016 року № 103/32-8300:

Про затвердження 
робочого проекту «Реконструкція 
водопровідної мережі Д=300 мм 

на території «Національного музею історії України 
у Другій світовій війні. 

Меморіального комплексу»
Розпорядження № 819 від 11 липня 2017 року

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

â³äîìîñò³ ïðî ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè 
êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, â³äîìîñò³ ïðî 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå òà ³íôîðìàö³éíå çàáåç-
ïå÷åííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, 
çàçíà÷åíèì ó äîäàòêàõ 29, 31 äî Ë³öåíç³éíèõ 
óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè;

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÇÀÊËÀÄÓ «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ 
ØÊÎËÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «ÑËÀÂ²ß» ²ÌÅÍ² 

Â²ÊÒÎÐÀ ÑÎËÎÌÅÍÊÀ ï³ñëÿ óñóíåííÿ ïðè÷èí, 
ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³äìîâè ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿, 
ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ 
íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

3. 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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Про внесення змін до адресного переліку об’єктів 
реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках 

міста Києва в 2017 році
Розпорядження № 820 від 11 липня 2017 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про регулювання містобудівної діяльності», рішень 
Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», від 12 грудня 
2016 року № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік», з метою уточ-
нення адрес об’єктів реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках міста Києва на 2017 рік та утримання 
житлового фонду в місті Києві в належному технічному стані:

Код про-
грамної 
класи-
фікації 

видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

№ Балансоутримувач 
будинку Адреса Вид робіт

рекон-
струкція

модерніза-
ція

1 2 3 4 5 6

4116310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку терито-
рії-90000,1 тис. грн

Голосіївський район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 

фонду Голосіївського 
району м. Києва»

просп. Академіка Глушкова, 19 2

2 просп. Науки, 20 1

3 вул. Академіка Заболотного, 26 1

4 вул. Велика Китаївська, 10 1

5 вул. Тарасівська, 36-а 1

6 вул. Голосіївська, 4 1

7 просп. Науки, 10, під’їзд 2 1

Всього перехідних об’єктів 8

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Голосіївського 
району м. Києва»

просп. Науки, 18, під’їзди 1, 2, 3 3

2 Стратегічне шосе, 21, під’їзд 1 1

3 вул. Композитора Лятошинського, 
18, під’їзд 2 1

4 вул. Феодосійська, 48/52, під’їзд 1 1

5 вул. Академіка Заболотного, 126/1, 
під’їзд 1 1

6 просп. Науки, 27, під’їзд 1 1

7 Стратегічне шосе, 2-а, під’їзди 2, 3 2

8 вул. Дмитра Луценка, 15, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

9 вул. Льва Толстого, 23, під’їзд 2 
(проектні роботи) 1

10 просп. Науки, 24, корпус 2, під’їзди 
3, 5 (проектні роботи) 2

11 вул. Голосіївська, 10, під’їзд 1 (про-
ектні роботи) 1

12 вул. Льва Толстого, 49, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

13 просп. Науки, 11, під’їзд 1 (про-
ектні роботи) 1

14 вул. Льва Толстого, 25, під’їзд 6 
(проектні роботи) 1

15 Стратегічне шосе, 2-а, під’їзди 1 
(проектні роботи) 1

16 вул. Феодосійська, 10, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

Всього нових об’єктів 20

Разом по району 28

Дарницький район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Дарницького 
району м. Києва»

вул. Здолбунівська, 3, під’їзди 1, 2 2

2 вул. Ревуцького, 21 1

3 вул. Архітектора Вербицького, 26, 
під’їзд 4 1

4 вул. Архітектора Вербицького, 36 1

5 вул. Волго-Донська, 58, під’їзд 3 1

Всього перехідних об’єктів 5 1

Нові об’єкти 2017 року

Óíåñòè çì³íè äî àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â 
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ìîäåðí³çàö³¿ ë³ôò³â ó æèòëîâèõ 
áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà â 2017 ðîö³, çàòâåðäæåíîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 325, 
âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

23 березня 2017 року № 325
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11.07.2017 № 820)

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК
об’єктів реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках міста 

Києва в 2017 році

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Дарницького 
району м. Києва»

просп. Миколи Бажана, 5 1

2 просп. Миколи Бажана, 9-а, пі’їзд 6 1

3 просп. Миколи Бажана, 7-а, 
під’їзд 4 1

4 просп. Миколи Бажана, 5-в, 
під’їзд 1 1

5 Харківське шосе, 176-в, під’їзд 1 1

6 вул. Декабристів, 5-6, під’їзди 1, 2 2

7 вул. Ревуцького, 29, під’їзд 1 1

8 Харківське шосе, 61, під’їзд 1 1

9 вул. Волго-Донська, 75, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

10 вул. Архітектора Вербицького, 26, 
під’їзд 1 (проектні роботи) 1

11 просп. Миколи Бажана, 9-а, 
під’їзди 3, 4 (проектні роботи) 2

12 вул. Севастопольська, 17, під’їзд 1 
(проектні роботи) 2

13 просп. Миколи Бажана, 5-6, під’їзд 
1 (проектні роботи) 1

14 вул. Ревуцького, 23 1

Всього нових об’єктів 17

Разом по району 22 1

Деснянський район

Перехідні об’єкти 2016 року

1 Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Деснянського 
району м. Києва»

вул. Мілютенка, 40/16, під’їзди 1 4 4

2 просп. Лісовий, 41, під’їзди 1,2 3

3 вул. Шолом-Алейхема, 19, під’їзд 4 1

4 ЖБК «Весна» просп. Лісовий, 15-а, під’їзди 1,4 2

Всього перехідних об’єкті» 10

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Деснянського 
району м. Києва»

вул. Мілютенка, 11-а, під’їзди 1-3 3

2 вул. Мілютенка, 7, під’їзди 1-3 3

3 вул. Мілютенка, 9, під’їзди 1-3 3

4 вул. Теодора Драйзера, 20-а, 
під’їзд 3 1

5 вул. Маршала Жукова, 41/28, 
під’їзд 1 1

6 бульв. Леоніда Бикова, 4, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

7 вул. Каштанова, 4 (проектні 
роботи) 1

8 вул. Теодора Драйзера, 8-а, під’їзд 
2 (проектні роботи) 1

9 вул. Теодора Драйзера, 30-а, під’їзд 
3 (проектні роботи) 1

10 просп. Володимира Маяковського, 
8-в, під’їзд 1 (проектні роботи) 1

11 вул. Миколи Закревського, 33 
(проектні роботи) 1

12 вул. Оноре де Бальзака, 44 (про-
ектні роботи) 1

13 вул. Олександра Сабурова, 15, 
під’їзд 2 (проектні роботи) 1

14 вул. Вікентія Беретті, 6, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

Всього нових об’єктів 20

Разом по району 30 ‘

Дніпровський район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з 
обслуговування житловго 
фонду Дніпровського 
району м. Києва»

просп. Генерала Ватутіна, 24-а 1

2 просп. Возз’єднання, 13-а 1

3 бульв. Олексія Давидова, 2/7 1

4 вул. Празька, 19 1

5 вул. Райдужна, 5 1

6 вул. Олександра Мильчакова, 3-а 1

7 бульв. Верховної Ради, 19-а 1

8 вул. Амвросія Бучми, 6-в 1

9 вул. Райдужна, 22 1

10 Дніпровська набережна, 3 1

11 Дніпровська набережна, 7 1

12 вул. Ентузіастів, 9 2

Всього перехідних об’єктів 13

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Дніпровського 
району м. Києва»

вул. Краківська, 18, під’їзд 1 1

2 вул. Празька, 3, під’їзд 11 1

3 вул. Микільсько-Слобідська, 4-6, 
під’їзд 2 1

4 вул. Алма-Атинська, 64-а, під’їзд 1 1

5 вул. Березняківська, 34-а, під’їзд 1 1

6 вул. Петра Запорожця, 15-6, 
під’їзд 1 1

7 бульв. Перова, 38/1 1

8 бульв. Ігоря Шамо, 2/7, під’їзд 1 1



13ДОКУМЕНТ Хрещатик
26 липня 2017 р.

№79 (4992)

9 вул. Олександра Бойченка, 16, 
під’їзд 4 1

10 вул. Райдужна, 16, під’їзд 1 1

11 вул. Юрія Шумського, 4-а, під’їзд 4 
(проектні роботи) 1

12 вул. Алма-Атинська, 68-а, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

13 вул. Генерала Жмаченка, 8, під’їзд 3 
(проектні роботи) 1

14 вул. Всеволода Нестайка, 3, під’їзд 
1 (проектні роботи) 1

15 вул. Райдужна, 3-а, під’їзд 4 (про-
ектні роботи) 1

16 вул. Миколи Кибальчича, 21, 
під’їзд 1 (проектні роботи) 1

17 Харківське шосе, 16, під’їзд 1 (про-
ектні роботи) 1

Всього нових об’єктів 17

Разом по району 30

Оболонськин район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з 
обслуговування житловго 
фонду Оболонського 
району м. Києва»

просп. Героїв Сталінграда, 9-а, 
під’їзд 2 2

2 вул. Мате Залки, 4-б, під’їзд 1 2

3 вул. Маршала Тимошенка, 1-б 2

4 гіросп. Оболонський, 5, під’їзди 
1, 2 2

5 вул. Зої Гайдай, 7-а 1

Всього перехідних об’єктів 9

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Оболонського 
району м. Києва»

вул. Північна, 2-а, під’їзд 1 1

2 вул. Приозерна, 2-б, під’їзд 1 1

3 вул. Маршала Малиновського, 3-а, 
під’їзд 1 1

4 пл. Оболонська, 1, під’їзд 1 2

5 просп. Героїв Сталінграда, 42-а, 
під’їзд 1 1

6 вул. Зої Гайдай, 7-б, під’їзд 2 1

7 вул. Героїв Дніпра, 29, під’їзд 1 1

8 вул. Маршала Тимошенка, 29-а, 
під’їзд 2 1

9 просп. Оболонський, 37-а, під’їзд 1 1

10 пл. Оболонська, 3, під’їзд 1 (про-
ектні роботи) 2

11 вул. Маршала Тимошенка, 4-а, 
під’їзди 1-б (проектні роботи) 6

Всього нових об’єктів 18

Разом по району 27

Печерський район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Печерського райо-
ну м. Києва»

пров. Лабораторний, 4 1

2 вул. Саперне Поле, 26, під’їзд 2 1

3 вул. Левандовська, 14 1

4 вул. Гусовського, 2, під’їзд 2 1

5 вул. Хрещатик, 15 1

6 вул. Велика Васильківська, 51 1

Всього перехідних об’єктів 6

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Печерського райо-
ну м. Києва»

вул. Гусовського, 2, під’їзд 1 1

2 вул. Панаса Мирного, 11, під’їзди 
1, 2 2

3 вул. Михайла Бойчука, 34-а, 
під’їзд 1 1

4 вул. Леоніда Первомайського, 4, 
під’їзди 1, 2 2

5 вул. Менделєєва, 12, під’їзд 1 1

6 вул. Лютеранська, 7/10, під’їзди 1-3 3

7 вул. Архітектора Городецького, 
12/3 (проектні роботи) 3

8 вул. Еспланадна, 2 (проектні 
роботи) 2

9 вул. Липська, 12/5, під’їзд 3 (про-
ектні роботи) 1

Всього нових об’єктів 16

Разом по району 22

Подільський район

Перехідні об’єкти 2016 року

1
Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Подільського 
району м. Києва»

вул. Захарівська, 14, під’їзд 3 1

2 вул. Набережно-Хрещатицька, 11, 
під’їзд 3 1

3 вул. Сирецька, 36 1

4 вул. Полкова, 74 1

5 ЖБК «Верстат-11» просп. Свободи, 1 /60-а, під’їзд 5 1

Всього перехідних об’єктів 5

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Подільського 
району м. Києва»

просп. Георгія Ґонґадзе, 3-а, 
під’їзд 1 1

2 просп. Георгія Ґонґадзе, 20-к, 
під’їзд 1 1

3 просп. Правди, 37-б, під’їзд 2 1

4 просп. Правди, 72, під’їзд 1 1

5 вул. Полкова, 72, під’їзд 1 1

6 вул. Наталії Ужвій, 6-а, під’їзд 1 1

7 вул. Світлицького, 24-а, під’їзд 2 1

8 вул. Захарівська, 2, під’їзд 1 2

9 ЖБК «Волга-2» просп. Свободи, 34, під’їзд 2 1

10 ЖБК «Моторист» вул. Маршала Гречка, 22, під’їзд 4 1

11

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з 
обслуговування житловго 
фонду Подільського райо-
ну м. Києва»

вул. Наталії Ужвій, 4-в, під’їзд 2 
(проектні роботи) 1

12 вул. Полкова, 72, під’їзд 2 (про-
ектні роботи) 1

13 вул. Петропавлівська, 12, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

14 вул. Василя Порика, 12, під’їзди 1, 
2 (проектні роботи) 2

15 ЖБК «Академічний-7» просп. Георгія Ґонґадзе, 9-а, під’їзд 
1 (проектні роботи) 1

16 ЖБК «Верстат-8» просп. Георгія Ґонґадзе, 18, під’їзд 1 
(проектні роботи) 1

Всього нових об’єктів 18

Всього по району 23

Святошинський район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Святошинського 
району м. Києва»

вул. Гната Юри, 14, під’їзд 2 1

2 бульв. Ромена Роллана, 5/8, під’їзд 
12 1

3 Кільцева дорога, 8 1

4 вул. Зодчих, 68/2 1

5 вул. Академіка Булаховського, 
42/43 1

6 вул. Підлісна, 5/21 1

7 вул. Генерала Наумова, 23-а 1

8 вул. Академіка Доброхотова, 11 -а 1

9 бульв. Академіка Вернадського, 83 1

10 вул. Семашка, 17 1

11 просп. Леся Курбаса, 5-б 1

12 бульв. Кольцова, 1 1

Всього перехідних об’єктів 12

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Святошинського 
району 
м. Києва»

вул. Якуба Коласа, 6, під’їзд 1 1

2 вул. Зодчих, 44 1

3 вул. Генерала Наумова, 23-а, 
під’їзд 1 1

4 вул. Академіка Туполєва, 17/19, 
під’їзд 2 1

5 вул. Кулібіна, 6-а, під’їзд 3 1

6 вул. Академіка Доброхотова, 11, 
під’їзд 1 1

7 вул. Сім’ї Сосніних, 6-а, під’їзд 1 1

8 вул. Якуба Коласа, 9, під’їзд 1 1

9 ЖБК бульв. Кольцова, 11 -а 1

10 ОСББ просп. Перемоги, 93 1

11

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Святошинського 
району м. Києва»

вул. Якуба Коласа, 5, під’їзд 1 (про-
ектні роботи) 1

12 вул. Зодчих, 64 (проектні роботи) 1

13 просп. Леся Курбаса, 15, під’їзд 2 
(проектні роботи) 1

14 вул. Чорнобильська, 11, під’їзди 3, 
4 (проектні роботи) 2

15 бульв. Ромена Роллана, 5/8, під’їзд 
4 (проектні роботи) 1

16 вул. Зодчих,32-б (проектні роботи) 1

Всього нових об’єктів 17

Всього по району 29

Солом’янськии район

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Солом’янського 
району м. Києва»

вул. Донецька, 57-а, під’їзд 4 1

2 вул. Мартиросяна, 25, під’їзд 1 1

3 вул. Преображенська, 16, під’їзди 
1, 2 2

4 вул. Олексіївська, 11, під’їзд 1 1

5 вул. Михайла Донця, 21-а, під’їзди 
1, 2 2

Всього перехідних об’єктів 6 1

Нові об’єкти 2017 року

1
Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Солом’янського 
району м. Києва»

вул. Виборзька, 41/23, під’їзд 1 1

2 вул. Мартиросяна, 8, під’їзд 1 1

3 вул. Борщагівська, 210, під’їзд 1 1

4 вул. Метробудівська, 1/35, під’їзд 1 1
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Про прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішньої водопровідної мережі товариства 

з обмеженою відповідальністю 
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ»

Розпорядження № 827 від 11 липня 2017 року
Відповідно ди 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 товариства з обмеженою відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» (листи від 23 лютого 2017 року № 50 та від 15 березня 2017 року № 61) та протокол № 1 
засідання Ради Учасників ТОВ «МЖК «ОБОЛОНЬ» від 02 березня 2017 року, з метою надійного утримання та якісного 
обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè 
ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòíîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øíþ âîäîïðîâ³äíó ìåðåæó 
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÌÎËÎÄ²ÆÍÈÉ ÆÈÒËÎÂÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÎÁÎ-
ËÎÍÜ» çã³äíî ç äîäàòêîì ó ìåæàõ òà íà óìîâàõ, 
âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ 
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³î-
íåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º 
êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðå-
äàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ 
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. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè 
çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâí³øíüî¿ 
âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ 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

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

5 вул. Ніжинська, 7, під’їзд 6 1

6 вул. Волгоградська, 25-а, під’їзд 1 2 1

7 вул. Патріарха Мстислава Скрип-
ника, 7, під’їзд 1 1

8 вул. Андрія Головка, 31, під’їзди 1,3 2

9 просп. Валерія Лобановського, 5-а, 
під’їзд 3 1

10 вул. Михайла Донця, 21-а, під’їзди 
3, 4 (проектні роботи) 2

11 вул. Авіаконструктора Антонова, 
13, під’їзди 1-3 (проектні роботи) 3

12 бульв. Чоколівський, 10, під’їзди 
1,2 (проектні роботи) 2

Всього нових об’єктів 18

Всього по району 24 1

Шевченківський

Перехідні об’єкти 2016 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Шевченківського 
району м. Києва»

пров. Чеховський, 11, під’їзд 1 1

2 вул. Олеся Гончара, 62 1

3 вул. Миколи Кравченка, 23, під’їзд 
2 1

4 пров. Делегатський, 2/18 1

5 вул. Подвойського, 9-а 1

6 вул. Льва Толстого, 22, під’їзд 1 1

7 вул. Щусєва, 34/1 1

8 вул. Миколи Мурашка, 4 1

Всього перехідних об’єктів 8

Нові об’єкти 2017 року

1

Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з об-
слуговування житлового 
фонду Шевченківського 
району м. Києва»

пров.Чеховський, 11, під’їзд 2 1

2 вул. Ванди Василевської, 12/16, 
під’їзд 3 1

3 вул. Орловська, 15/17, під’їзд 1 1

4 вул. Ризька, 18, під’їзд 1 1

5 вул. Мельникова, 49, під’їзд 1 1

6 вул. Борщагівська, 14-а, під’їзди 1,2 2

7 вул. Олеся Гончара, 52, під’їзди 1, 2 2

8 вул. Мала Житомирська, 20-в, 
під’їзд 1 1

9 просп. Перемоги, 58, під’їзд 1 1

10 вул. Льва Товстого, 22, під’їзд 2 
(проектні роботи) 1

11 вул. Миколи Пимоненка, 3, під’їзд 
1 (проектні роботи) 1

12 вул. Дегтярівська, 58, під’їзди 7, 8 
(проектні роботи) 2

13 вул. Вавілових, 13-а, під’їзд 1 (про-
ектні роботи) 1

14 вул. Данила Щербаківського, 54 
(проектні роботи) 1

15 вул. Олени Теліги, 5-а (проектні 
роботи) 1

Всього нових об’єктів 18

Всього по району 26

По місту перехідних об’єктів 82 2

По місту нових об’єктів 179

Разом по місту 261 2

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 01 жовтня 2013 року № 1747 
«Про реконструкцію з надбудовою 

нежилого приміщення 
під амбулаторію лікарів сімейної медицини 

на Дарницькому бульварі, 23 
у Дніпровському районі»

Розпорядження № 821 від 11 липня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи достатню кількість наявної площі нежитлових приміщень для розміщення 
амбулаторії лікарів сімейної медицини і відсутність потреби в надбудові третього поверху для цього:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 æîâòíÿ 2013 
ðîêó ¹ 1747 «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ç íàäáóäîâîþ 
íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ ï³ä àìáóëàòîð³þ ë³êàð³â 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè íà Äàðíèöüêîìó áóëüâàð³, 
23 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà â ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ 
ñëîâà «ðåêîíñòðóêö³þ ç íàäáóäîâîþ íåæèëîãî 
ïðèì³ùåííÿ» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåêîíñòðóêö³þ 

íåæèëèõ ïðèì³ùåíü»;
ïóíêò 8 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é 

ðåäàêö³¿:
«8. 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

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 05 липня 1996 року № 1064 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Римсько-Католицької Церкви 

парафії Успіння Пресвятої Діви Марії 
у Харківському районі м. Києва»
Розпорядження № 825 від 11 липня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву настоятеля 
релігійної громади Римсько-Католицької Церкви парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Дарницькому районі м. Києва 
від 07 квітня 2017 року та протокол парафіяльних зборів релігійної громади Римсько-Католицької Церкви парафії 
Успіння Пресвятої Діви Марії у Дарницькому районі м. Києва від 31 березня 2017 року №3:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ëèïíÿ 1996 ðîêó 
¹ 1064 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ 
Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ó Õàðê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåííÿ 
ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêî¿ 
Öåðêâè ïàðàô³¿ Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ó 
Õàðê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ïàðàô³¿ 
Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ Êè¿âñüêî-Æèòî-

ìèðñüêî¿ ä³ºöåç³¿ Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ 
Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 05 ëèïíÿ 1996 ðîêó ¹ 1064, âèêëàâøè éîãî 
â íîâ³é ðåäàêö³¿.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Назва мережі та адре-
са розташування

Діаметр труб, 
мм Довжина, м Матеріал труб Середня глиби-

на, м Рік побудови
Балансова 

вартість об’єкта 
передачі, тис. грн 

(без ПДВ)

Зовнішня водо-
провідна мережа 
на вул. Федорова 
(перекладання) від 
В1-2 (вул. Казимира 
Малевича) до В1-7 
(вул. Антоновича)

400 161,6 ВЧШГ — 2016 7165,871

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

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.07.2017 року № 827
Зовнішня водопровідна мережа товариства з обмеженою відповідальністю 

«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ», яка приймається до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і передається у володіння та користування приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Про визнання таким, 
що втратило чинність, 

розпорядження 
Київської міської державної адміністрації

 від 21 травня 2007 року № 582 
«Про переведення жилих приміщень квартири № 2 

в жилому будинку № 17 
на вул. Академіка Туполєва у нежилі»

Розпорядження № 783 від 03 липня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву громадянина Шеремета 

Анатолія Миколайовича від 10 листопада 2016 року:

Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 21 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 582 «Ïðî 
ïåðåâåäåííÿ æèëèõ ïðèì³ùåíü êâàðòèðè ¹ 2 

â æèëîìó áóäèíêó ¹ 17 íà âóë. Àêàäåì³êà Òó-
ïîëºâà ó íåæèë³».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Оголошення про конкурс на право оренди майна територіальної громади міста Києва, яке віднесено до сфери управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Об’єкт оренди (адреса, 
площа, технічна характе-

ристика)

Використання за цільовим 
призначенням

Стартовий розмір місячної 
орендної плати, грн. (без 

ПДВ)*

Розмір авансової орендної 
плати для участі у конкурсі 
на право оренди, грн. (без 

ПДВ)

Реквізити (балансоутриму-
вача) для сплати авансової 

орендної плати

Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" Шевченківського району 
м. Києва

вул. Ольжича, 16 11,5 
кв.м 3-й поверх

Розміщення приватного 
закладу охорони здоров’я  
(забір біоматеріалів для 
досліджень)

1858,9  
(161,64 грн з 1 кв.м) 3717,8

п/р 26009216272 в ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 
код банку 320478 
код ЄДРПОУ 38945945 
ІПН 389459426599

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про конкурс на право оренди майна територіальної громади міста Києва, яке віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Об'єкт оренди (адреса, загальна площа, технічна характеристика) Використання за цільовим призначенням
Стартовий розмір мі-

сячної орендної плати, 
грн (без ПДВ)*

Розмір авансової орендної 
плати для участі у конкурсі 

на право оренди, грн 
(без ПДВ)

Реквізити (балансоутримувача) для сплати 
авансової орендної плати

Балансоутримувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

вул. Б.Хмельницького, 16/18 (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з по-
глибленим вивченням німецької мови Шевченківського району м. Києва) 2-й 
поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

551,69 (275,85 грн за 
1 кв.м) 1103,38

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. Щусєва, 20 (Технічний ліцей Шевченківського району м. Києва) 2-й поверх, 
2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

407,42 (203,71 грн за 
1 кв.м) 814,84

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. Туполєва, 20-є (школа І-ІІІ ступенів № 27 Шевченківського району м. Києва) 
1-й поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

402,34 (201,17 грн за 
1 кв.м) 804,68

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

на вул. Прорізна, 14 (Гімназія № 48 Шевченківського району м. Києва) 2-й 
поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

551,69 (275,85 грн за 
1 кв.м) 1103,38

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

на вул. Шпака, 4 (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 82 ім.Шевченка з 
поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва) 
1-й поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

431,80 (215,90 грн за 
1 кв.м) 863,60

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

на вул. Мельникова, 39 (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 61 з поглибленим 
вивченням інформаційних технологій Шевченківського району м. Києва) 3-й 
поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

534,92 (267,46 грн за 
1 кв.м) 1069,84

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

на вул. Салютна, 11-а (ліцей-інтернат № 23 "Кадетський корпус" з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва) 1-й поверх, 
2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

402,34 (201,17 грн за 
1 кв.м) 804,68

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

на просп. Перемоги, 86 (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 з поглибленим 
вивченням української мови та літератури Шевченківського району м. Києва) 
1-й поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

525,78 (262,89 грн за 
1 кв.м) 1051,56

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 код 
ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

у пров. Делегатському, 1/28 (школа І-ІІІ ступенів № 1 Шевченківського району 
м. Києва) 1-й поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

432,82 (216,41 грн за 
1 кв.м) 865,64

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. Пугачова, 10 (школа І-ІІІ ступенів № 70 Шевченківського району м. Києва) 
1-й поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

432,82 (216,41 грн за 
1 кв.м) 865,64

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

на вул. Б.Житкова, 7-б (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 28 з поглибленим 
вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва) 1-й поверх, 
2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

407,42 (203,71 грн за 
1 кв.м) 814,84

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. Щербаківського Данила, 58-а (вул. Щербакова, 58-а) (школа І-ІІІ ступенів 
№175 ім. В.Марченка Шевченківського району м. Києва) 1-й поверх, 3 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

603,50 (201,17 грн за 
1 кв.м) 1207,00

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. Бакинській, 12 (школа І-ІІІ ступенів № 199 Шевченківського району 
м. Києва) 1-й поверх, 2 кв.м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

407,42 (203,71 грн за 
1 кв.м) 814,84

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. Я.Корчака, 30 (школа І-ІІІ ступенів № 163 ім. М.Кирпоноса Шевченківського 
району м. Києва), 1-й поверх, 2 кв. м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

402,34 (201,17 грн за 
1 кв.м) 804,68

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

вул. О.Теліги. 15-а (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 з поглибленим ви-
вченням іноземної мови Шевченківського району  м. Києва) 1-й поверх, 2 кв. м

розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари

428,75 (214,38 грн за 
1 кв.м) 857,50

п/р 31554203377803 в УДКСУ Шевченків-
ського р-ну м. Києва код банку 820019 
код ЄДРПОУ 37470086 ІПН 374700826592

Рекомендований строк оренди – 2 роки 364 дні (у разі строку оренди більше рекомендованого 
переможець конкурсу додатково повинен подати документи, які необхідні для нотаріального по-
свідчення договору оренди згідно з переліком визначеним законом). 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;
- використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
- страхування орендованого майна;
- відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:
- плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди;
- амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;
- експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
- вартість комунальних послуг, витрати на утримання прибудинкової території,
- вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо-

будинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати 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 всі зобов'язання, зазначені у договорі оренди;
- компенсація 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;

- компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про вивчення попиту на право 
оренди нежитлового приміщення за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

- компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про конкурс за вистав-
леними рахунками відповідних засобів масової інформації.

Особливі умови балансоутримувача – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації, що узгоджені з батьківськими комітетами та педагогічними радами на-
вчальних закладів:

- відповідність продуктів, що відпускаються в торговельних автоматах, нормам Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, а також погодження 
переліку продуктів Інститутом гігієни та медичної екології.

- функція персональної заборони батьками купівлі продуктів з урахуванням індивідуальних 
особливостей стану здоров'я учнів.

- наявність функції контролю через смс-повідомлення денного харчового раціону учнів, вста-
новлення денного грошового ліміту.

- безготівкова форма оплати (відсутність купюро- та монетоприймачів).
Для участі в конкурсі претендент подає (за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, 

каб. 512 або каб. 208, час роботи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації: 
пн. – чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45) на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті 
з написом "На конкурс" прошнуровані та пронумеровані документи разом з описом (конверт має 
бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі із зазначенням назви учасника конкурсу, 
характеристики об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач), кінцевий термін подання до-
кументів для участі у конкурсі 10.08.2017:

1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі.:
а) для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів завірені заявником;
- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів.
б) для фізичної особи:
- копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на представника;
- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємни-

цтва – фізичної особи –платника єдиного податку.
3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, про-

позиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу 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.
6. Перелік продуктів та висновки Інституту гігієни та медичної екології щодо можливості реалізації 

таких продуктів у загальноосвітніх навчальних закладах.
7. Технічний паспорт, технічна довідка про наявність у торговельного автомату функцій, визна-

чених умовами конкурсу відповідно до вимог балансоутримувача – Управління освіти Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

Конкурс буде проведено 16.08.2017 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, 
каб. 406. Телефон для довідок 235-00-77.

Критерій визначення переможця конкурсу:
Найбільший розмір орендної плати та, за умов взяття зобов'язань, виконання інших умов конкурсу.
У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець 

визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за 
перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

Рекомендований строк оренди – 2 роки 364 дні    
(у разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу до-

датково повинен подати документи, які необхідні для нотаріального посвідчення 
договору оренди згідно з переліком визначеним законом).

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;
   – використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
  – дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;
   – страхування орендованого майна;
   – відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання 

майна, а саме:
  – плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований 

об’єкт оренди;
  – амортизаційні відрахування на об’єкт оренди;
  – експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
   – вартість комунальних послуг, витрати на утримання прибудинкової території, 
   – вартість послуг  по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного 

обладнання та внутрішньо-будинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: по-
крівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати 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 всі зобов’язання, зазначені у договорі оренди;
   – виконання встановлених для підприємства мобільних завдань;
- компенсація 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;

   –  компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про 
вивчення попиту на право оренди нежитлового приміщення за виставленими 
рахунками відповідних засобів масової інформації.

   – компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про 
конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

Для участі в конкурсі претендент подає (за адресою: 01030, м. Київ, 
вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208, час роботи Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації: пн. – чт. з 09.00 до 18:00, пт. з 

09.00 до 16.45): на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті з напи-
сом "На конкурс" прошнуровані та пронумеровані документи разом з описом 
(конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі із 
зазначенням назви учасника конкурсу, характеристики об’єкта оренди (адреса, 
площа, балансоутримувач), кінцевий термін подання документів для участі у 
конкурсі 10.08.2017:

  1. Заяву про участь у конкурсі. 
  2. Відомості про претендента на участь у конкурсі.:
   а) для юридичної особи:
   – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
   – копії установчих документів, завірені заявником;
   – базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів.
   б)  для фізичної особи:
   – копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;
   – за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше 
як за 30 днів до дня подачі документів;

   – завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. 

   3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
   4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 

орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу 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.

Конкурс буде проведено 16.08.2017 о 10.00 за адресою: м. Київ,   
вул. Б.Хмельницького, 24,  каб. 406. Телефон для довідок: 235-00-77.

Критерій визначення переможця конкурсу:
  Найбільший розмір орендної плати та, за умов взяття зобов’язань, ви-

конання інших умов конкурсу.
   У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам 

конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм най-
більшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із 
застосуванням принципу аукціону.

*- коригується на індекс інфляції

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу з питань землекористування управління 
забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань міс-
тобудування, архітектури та землекористування (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до 
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних служ-
бовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№169 (з наступними змінами), та Довідника типових професійно-кваліфіка-
ційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом 
Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до 
конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається 
про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого само-
врядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 
копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством поряд-
ку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у 
встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; копію облікової картки платника 
податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про 
доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї 
за 2016 рік (декларація): копію повідомлення про подання декларації до Єди-
ного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголо-
шення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та 
умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, 
(на конкурс). Телефон для довідок 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу реєстрації документів, діловодства та 
архівної справи управління організаційного та документального забезпечення 
діяльності Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до 
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних служ-
бовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№169 (з наступними змінами), та Довідника типових професійно-кваліфіка-
ційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом 
Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до 
конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається 
про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого само-
врядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 
копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством поряд-
ку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у 
встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; копію облікової картки платника 
податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про 
доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї 
за 2016 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єди-
ного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголо-
шення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та 
умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, 
(на конкурс). Телефон для довідок 202-72-29.

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України про намір пере-
дати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

Балансоутримувач: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України (01024, 
м. Київ,вул. Богомольця,4)

1) Адреса об'єкта: нежитлове приміщення – кімната № 17а та частина холу на 2-ому 
поверсі лабораторного корпусу (літера "Г")

Площа оренди: 19,1 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення суб'єкта господарювання що здійснює 

діяльність у сфері права;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.03.2017 р. – 172 150,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років.
2) Адреса об'єкта: нежитлове приміщення – частина складу № 2; 
Площа оренди: 73,5 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення майстерні по технічному обслуговуванню 

та ремонту автомобілів ( пошиття чохлів для автомобілів).
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.04.2017 р. – 160 000,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років.
3) Адреса об'єкта: нежитлові приміщення – кімнати №№ 22, 23, 27, 28 з санвузлом та 

частиною коридору на 2-ому поверсі лабораторного корпусу (літера "Г"). 
Площа оренди: 70,4 кв.м.
Можливе цільове використання: розміщення приватного медичного закладу. 
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.04.2017 р. – 647 627,00 грн. 
Можливий термін оренди: до 3 років.
Термін прийняття заяв про оренду 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви 

про оренду приймаються за адресою: 01601, м Київ, вул. Богомольця,4, кімн. № 125. 
Детальна інформація по тел.: 256-25-58; 256-25-54. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об'єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове при-
міщення по вул. М. Пимоненка, 10, 1-ий поверх, загальною площею 6,0 кв.м. Цільове використання – розміщення 
торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (молочна продукція) 
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди 2 роки 364 
дні. Вартість об'єкта оренди 180 045,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 8%. Орендна плата 95,04 грн без   ПДВ (по-
годинна оренда) (коригується на індекс інфляції). Балансоутримувач – КНП "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 2" 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 телефоном 235-00-77.

Втрачений дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно –
прибудову КИЇВЗНДІЕП, площею 13590,60 кв. м, яка розташована в 
м. Києві по бульв. Лесі Українки, №26 (літера В) – від 29 листопада 2012 р. 
№ 1080-В, серії CAE №777166, видане публічному акціонерному това-
риству "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут 
по цивільному будівництву" – ПАТ "КИЇВЗНДІЕП" (ЄДРПОУ 01422826), 
вважати недійсним.

Втрачено примірник декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія ІУ № 140830263 ви-
дана ДАБІ України у березні 2014 р. на будівництво кінного фермерського господарства на території 
Горенської сільської ради Київської області, Києво-Святошинського району, с. Горенка.

Представництво "СТАР ХІТ С.П.А." (ідентифікаційний код 26620421) по-
відомляє про припинення діяльності шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів 
приймаються протягом двох місяців з дня опублікування оголошення за 
адресою: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 17.

Шукаємо свідків ДТП, яке сталося 22.07.2017 р. о 09.50 за адресою: м. Київ, вул. 
Костянтинівська, 59/5. Прохання зателефонувати за тел. (050) 351-27-00

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 без ПДВ 

у грн

Розмір місячної 
орендної плати 
без ПДВ, 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. Напівпідвал Харківське шосе, 7 88,15
Розміщення складу (21,30 кв. м) 

Інше використання нерухомого майна 
(виробництво кондитерських виробів) – 66,85 кв. м

2 роки 364 дні
Станом на 31.05.2017

8% 
15% (коеф.0,7)

102,70 
134,80

2187,59 
9011,29

Заявником на прано оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня 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).
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МЕШКАНЦІ міста, які користуються 
субсидією і вирішили свої питання 
заборгованості до 15 серпня, в серпні 
отримають автоматичний перерахунок 
субсидії за період із травня 2017 року. 
Про це на прес-брифінгу повідомив 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

«Із 1 травня 2017 
року змінено поря-
док призначення 
житлових субсидій 
(постановою Кабі-
нету Міністрів Укра-
їни від 26.04.2017 
№ 300). Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21.10.1995 № 848 визначено, що 
на запити органів соціального захисту 
виконавці послуг надають інформацію 
про прострочену заборгованість більше 
двох місяців. На її основі органи соці-
ального захисту приймають рішення 
щодо призначення або непризначення 
субсидії. У разі відсутності заборгова-

ності (сплати чи укладення договору 
реструктуризації) громадянин має 
право на відновлення субсидії», – роз-
повів заступник голови КМДА. 

За його інформацією, станом на 24 
липня 2017 року налічується 280 тис. 47 
сімей, яким має бути перепризначено 
субсидію на наступний період із травня 
2017 року. Із них – 152 тис. 913 сімей, 
яким перепризначено субсидію, а ще 
98 тис. 455 родинам відмовлено в ній. 

«Усі ці споживачі отримали повідо-
млення про наявність боргу та відмову 
в автоматичному перепризначенні 
субсидії. Кількість боржників змен-
шилась, адже станом на 1 червня їх 
було 117 тисяч. Тобто споживачеві, 
який сплатить борг, субсидію буде 
перепризначено», – зазначив Микола 
Поворозник. 

Він наголосив, що 13 липня 2017 року 
Верховною Радою України підтримано 
внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2017 
рік», яким заплановане збільшення 

обсягу субвенції з державного бюджету, 
передбаченої для міста Києва у Держ-
бюджеті у розмірі 2592,084 млн грн. 
Це дасть можливість розрахуватися 
з постачальниками послуг за надані 
субсидії та пільги у повному обсязі. 

«Наполегливо радимо звірити обсяги 
боргу та сплатити його або укласти 
договір його реструктуризації до 15 
серпня. Якщо ви незгодні із наявністю 
боргу чи його сумою – радимо здій-
снити звірку у виконавців послуг, – за-
уважив заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. – Якщо ви не знаєте, за яку 
саме послугу у вас накопичився борг, – 
звертайтеся до «Центру комунального 
сервісу» або до управління праці та 
соціального захисту в своєму районі. 
Якщо ви володієте інформацією про 
те, за яку саме послугу у вас борг, то 
необхідно звернутися до однієї із точок 
прийому виконавця послуги». 

Додаткова інформація за телефона-
ми: 15-51, (044)-205-73-37, 15-57,(044)-
500-15-57 

Терміни подання 
документів на конкурс 
директорів шкіл і садочків 
продовжено
НА ПОЧАТКУ серпня розпочинається 
перший обов’язковий конкурсний від-
бір керівників садочків і шкіл столиці, 
покликаний обрати директорами за-
кладів не просто хороших фахівців, 
педагогів, а й високопрофесійних ме-
неджерів. Терміни подання документів 
до участі в конкурсі продовжено до 31 
липня. Про це повідомила заступник голови КМДА з 
гуманітарних питань Ганна Старостенко. 

«Три роки тому Київ став першим містом, де впро-
вадили відкритий конкурсний відбір на заміщення 
вакантних посад керівників шкіл і садочків. Цьогоріч 
внесено зміни в процес відбору кандидатів, тож він 
став більш прозорим і головне – обов’язковим. Щоб 
мати можливість розглянути якомога більшу кількість 
претендентів, було вирішено продовжити подання 
документів ще на тиждень», – зауважила заступник 
голови КМДА. 

За її словами, перші етапи конкурсного відбору 
розпочинаються вже 1 серпня з вивчення конкурсною 
комісією поданих документів, мотиваційного листа, 
перспективного плану розвитку навчального закладу, 
у якому хоче працювати претендент. 2 та 3 серпня усі 
кандидати зможуть презентувати та захистити перед 
конкурсною комісією своє бачення розвитку обраного 
навчального закладу. Також претенденти пройдуть 
тестування на визначення психологічної готовності 
майбутнього керівника до роботи на посаді. 15 та 16 
серпня комісія визначить переможців конкурсу. 

Наразі 24 загальноосвітні навчальні заклади та 17 
садочків чекають своїх нових керівників. Результати 
відбору будуть оприлюднені на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади Києва. 

Зазначимо, що цьогорічний відбір кандидатів на 
посаду керівників ЗНЗ та ДНЗ здійснюватиметься із 
залученням представників Київської міської ради, 
об’єднань батьків, педагогічних колективів і районних 
держадміністрацій 

Розпочалось голосування 
за членів ГБК 

25 ЛИПНЯ стартувало електронне голосування за членів 
Громадської бюджетної комісії. Кожен, хто голосуватиме, 
може підтримати до 5 кандидатів. 

Попередньо для участі у конкурсі на членів ГБК подали 
заявки 25 організацій, проте в електронній системі за-
реєструвалось 16 організацій, а саме: ГО «Всеукраїнське 
лікарське товариство»; Всеукраїнське об’єднання «Авто-
майдан»; Фундація «Відкрите суспільство»; ВМГО «Молодь 
Демократичного Альянсу»; Українська бібліотечна асоці-
ація; Українська асоціація студентів; ГО «Центр Розвитку 
Інновацій»; ГС «Муніципальна енергія»; ГО «Застава 
Караваєві Дачі»; ГО «Парк Наталка»; ГО «Це наш Київ»; 
ГО «Вулик ідей»; Культурна Асамблея; ГО «Літературна 
платформа «Лепорт»; ГО ВЦПКСПО «Антикорупційна 
ініціатива»; Громадська організація інвалідів «Родина». 

Голосування за членів Громадської бюджетної комісії 
триватиме до 6 серпня. Нагадуємо, що повноваження і 
функції ГБК визначені Положенням про громадський 
бюджет міста Києва (4 розділ) 

Киянам, які вирішать питання заборгованості, 
субсидії перепризначать автоматично  

íîâèíè ì³ñòà

ТЕРМІН ДІЇ пільги на послугу з утримання 
будинків і прибудинкових територій продовжено 
саме до 25 серпня. Це пов’язано зі змінами в 
порядку призначення житлових субсидій, визна-
чених постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.04.2017 № 300), запро-
ваджених із 1 травня 2017 року. 

«У Києві запроваджене нове 
програмне забезпечення для 
територіальних управлінь со-
ціального захисту, що здійсню-
ють призначення субсидій гро-
мадянам. Ми зараз оновлюємо 
інформацію про стан заборгованості, щоб вже 
в серпні відобразити у платіжних документах 
нараховані субсидії. Аби у киян було достатньо 
часу для здійснення платежу, термін дії пільги 
у розмірі 10% на утримання будинків і при-
будинкових територій буде продовжено до 25 
серпня», – повідомив заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв 

У серпні сплатити комуналку 
можна буде до 25 числа

Адреси «Центрів комунального сервісу»: 
• Голосіївський, просп. Науки, 22; 
• Дарницький, вул. Заслонова, 22; 
• Дніпровський, вул. Миропільська, 13-а; 
• Оболонський, просп. Героїв Сталінграда, 57; 
• Подільський, просп. Г. Гонгадзе, 20-е; 
• Святошинський, вул. Вернадського, 63-а; 
• Шевченківський, вул. Довженка, 10; 
• Печерський, Кловський узвіз, 22. 
Адреси центрів обслуговування 
ДП «КиївГазЕнерджи»: 
• вул. М. Василенка, 5; 
• вул. Володимирська, 49-а, секція 7, оф. 415; 
• пров. Р. Лужевського, 18; 
• вул. Електротехнічна, 9; 
• вул. Раїси Окіпної, 4. 
Адреси центрів обслуговування споживачів 
ПАТ «Київенерго»: 
• Голосіївський район, вул. Жилянська, 83/53, 

вул. Академіка Вільямса, 3/7; 

• Дарницький район, вул. Драгоманова, 40/З, вул. Бо-
риспільська, 6-а; 

• Деснянський район, вул. М. Закревського, 14; 
• Дніпровський район, вул. Будівельників, 25; 
• Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 18; 
• Подільський район, просп. Свободи, 2-в, вул. Во-

лоська, 42; 
• Святошинський район, просп. Перемоги, 93; 
• Солом’янський район, просп. Повітрофлотський, 58; 
• Шевченківський район, вул. Мельникова, 31. 
Адреси сервісних центрів ПАТ «АК «Київводоканал»: 
• Голосіївський, вул. Академіка Вільямса, 3/7; 
• Дарницький, вул. Ревуцького, 5-а; 
• Деснянський, вул. Електротехнічна, 16; 
• Оболонський, просп. Героїв Сталінграда, 14-ж; 
• Подільський, вул. Межова, 25; 
• Святошинський, вул. Академіка Туполєва, 19-а; 
• Святошинський, вул. Підлісна, 3; 
• Солом’янський, просп. В. Лобановського, 39-а.

Перелік точок прийому споживачів із питань надання 
житлово-комунальних послуг та заборгованості:

Адреси і телефони «гарячих ліній» районних 
управлінь праці та соціального захисту 

Район Адреса Телефони 

Голосіївський вул. Маричанська (Бубнова), 
5, 03040 257-23-87 

Дарницький Харківське шосе, 176-г, 02121 563-99-70, 563-96-42 

Деснянський просп. Маяковського, 15, 
02225 545-14-14, 515-25-97 

Дніпровський вул. Курнатовського, 7-а, 
02125 542-66-09, 542-66-60 

Оболонський вул. Озерна, 18-а, 04209 467-98-58, 467-98-70 

Печерський вул. Цитадельна, 4/7, 01015 288-51-24, 254-35-37 

Подільський вул. Ярославська, 31-б, 04071 425-85-16, 425-85-17 

Святошинський вул. Якуба Коласа, 19-а, 
03148 405-73-13, 405-92-69 

Солом’янський просп. Повітрофлотський, 
40, 03186 207-39-12, 207-39-21 

Шевченківський просп. Перемоги, 15, 03056 236-14-71, 236-14-75
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