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На вулицях столиці 
тривають дорожні 
роботи 
Температура повітря у столиці по-
ступово знижується, проте дорожні 
роботи, котрі можливо виконувати за 
таких погодних умов, продовжуються. 
Це, зокрема, і прокладання дощової 
каналізації, яке тривє на вул. Туполєва, 
і улаштування основи дорожнього 
одягу на вул. Сім’ї Кульженків, і онов-
лення тротуарів на вул. Алматинській, 
а також ремонт деформаційних швів 
і низка інших операцій на мостах і 
шляхопроводах Києва. 

Київ отримав 
попереднє ТЕО 
проекту будівництва 
четвертої гілки 
метро від китайської 
компанії 

Столиця України отримала від China 
Railway International Group офіційний 
лист-підтвердження про завершення 
попереднього техніко-економічного 
обґрунтування (ТЕО) проекту будівни-
цтва четвертої гілки метро. Про це на 
своїй сторінці у Facebook написав за-
ступник голови КМДА Дмитро Давтян. 

Він також отримав від керівництва 
компанії власне пре-ТЕО, яке буде 
представлене у столиці. 

«Рух у напрямку метро – сьогодні 
разом із представниками української 
делегації зустрівся із керівництвом 
China Railway International Group. Від 
голови правління компанії отримав 
офіційний лист, яким офіційно під-
тверджено завершення попереднього 
техніко-економічного обґрунтування 
(ТЕО) проекту будівництва четвертої 
гілки метро. Крім того, під час зустрі-
чі передали і, власне, пре-ТЕО. Цим 
кроком обидві сторони – Україна та 
Китай – офіційно підкреслюють намір 
зробити мрію про четверту гілку ме-
тро у Києві реальністю», – повідомив 
Дмитро Давтян. 

Нагадаємо, проект будівництва 
чергової лінії метро є стратегічним 
питанням для столичної влади. 

До 18 грудня обмежать 
рух авто з проспекту 
Миколи Бажана 
у напрямку центру 
міста 

Із середи до 23.00 18 грудня у зв’язку з 
капітальним ремонтом деформаційних 
швів естакадної частини Південного 
мостового переходу через р. Дніпро 
буде частково обмежено рух тран-
спорту з проспекту Миколи Бажана у 
напрямку центру міста. Комунальна 
корпорація «Київавтодор» просить 
вибачити за тимчасові незручності та з 
розумінням поставитися до труднощів 
трафіку, пов’язаних із виконанням 
ремонтних робіт.
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ЯК ПОВІДОМИЛИ у комунальному підпри-
ємстві «Міський магазин», загалом на участь у 
торгах подано 224 заяви. Такі дані отримано 
на основі підрахунків у рамках підготовки 
до проведення чергового аукціону на право 
розміщення засобів пересувної 
торгівлі в місті Києві. За словами 
директора комунального підпри-
ємства «Міський магазин» Андрія 
Андрущенка, збільшення кількості 
охочих взяти участь в аукціоні 
пов’язано із сезонним фактором. 

«Восени та взимку зростає попит спожива-
чів на гарячі напої та «швидке харчування». 
Кошти, витрачені на придбання права на 
розміщення автокав’ярні, автокафе чи лавки-
автопричепа, значно швидше повертаються 
підприємцю. До того ж, належним чином 
оформлені документи на право розміщення 
засобу пересувної торгівлі дають підприєм-
цю вагомі переваги у правовому полі. І все 
більше суб’єктів господарювання виявляє 
бажання працювати легально. Особливо ті, 
хто уважно ставиться до власного бренду та 

його репутації на ринку», – зазначив Андрій 
Андрущенко. 

Найбільшим попитом у підприємців за-
звичай користуються локації біля метро, 
парків, на вулицях з інтенсивним пішо-
хідним рухом. Вартість договору на право 
розміщення засобу пересувної торгівлі тут 
стартує від 50 000 грн на рік. У спальних 
районах столиці, в залежності від розта-
шування, річна середня вартість становить 
36 000 грн. Договір укладається на рік із 
можливістю пролонгації. 

Підприємець, який на торгах виборює 
право на розміщення засобу пересувної 
торгівлі, укладає договір із КП «Міський 
магазин», отримує інформаційний талон 
та спеціальну голограму, що підтверджує 
наявність всіх необхідних документів та 
дозволів на торгівлю. 

Нагадаємо, згідно Розпорядження КМДА 
від 02.04.2015 року № 300, право на розмі-
щення засобу пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі виборюється на торгах, 
організатором яких визначено комунальне 
підприємство «Міський магазин»  �
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Сьогодні опівдні на електронному торговому майданчику товарної 
біржі «Перспектива-Коммодіті» відбудуться електронні торги 
за право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі у місті Києві. На торги виставлено 28 лотів – 
місць розташування об’єктів торгівлі. На кожен із них у середньому 
претендують 8 підприємців. Цей показник у 1,5 раза більше, ніж на 
аукціоні, що відбувся наприкінці серпня нинішнього року.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«Міський магазин» 
запрошує на аукціон

Щ

 �  За 28 лотів змагатимуться понад 200 столичних підприємців, За 28 лотів змагатимуться понад 200 столичних підприємців, 
які віддають перевагу легальній торгівліякі віддають перевагу легальній торгівлі

Найбільшим попитом у підприємців зазвичай користуються локації біля метро, парків, на вулицях з інтенсивним пішохідним рухомНайбільшим попитом у підприємців зазвичай користуються локації біля метро, парків, на вулицях з інтенсивним пішохідним рухом
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про викуп земельної ділянки на вул. Отто Шмідта, 26-г, 
яка перебуває у власності фізичної особи, для суспільних 

потреб
Рішення Київської міської ради № 1771/5835 від 11 жовтня 2018 року

У зв’язку з необхідністю використання для суспільних потреб земельної ділянки площею 0,05 га на вул. Отто 
Шмідта, 26-г у Шевченківському районі м. Києва, керуючись статтею 9, абзацом 12 частини другої статті 134, пунктом 
«ґ» частини першої статті 140, статтями 146, 153 Земельного кодексу України, статтями 5, 7, 9-14 Закону України «Про 
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1765/5829

Основний засіб, який належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на знесення та списання якого надається 
дитячому спеціалізованому санаторію «Озерний» Територіального

медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві
¹ 
ï/ï 

Íàéìå-
íóâàííÿ   
îñíîâíî-
ãî çàñîáó

Àäðåñà Ð³ê ââå-
äåííÿ â 
åêñïëóà-
òàö³þ 

Ïëîùà, 
êâ.ì

²íâåíòàð-
íèé 
íîìåð

Ïåðâ³ñíà 
áàëàí-
ñîâà 
âàðò³ñòü, 
ãðí

Çíîñ, ãðí Çàëèø-
êîâà áà-
ëàíñîâà 
âàðò³ñòü, 
ãðí

Ï³äñòàâà äëÿ 
ñïèñàííÿ

1. Ê³îñê 
Ê-42

âóë. Ë³ñ-
íè÷à, 5 

1988 10,0 10910001 16490,0 16490,0 0,0 Àêò ñïèñàííÿ 
îñíîâíèõ 
çàñîá³â â³ä 
19.07.2017 ¹ 2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2
   до рішення Київської міської ради

від 11.10.2018 року № 1765/5829

Транспортний засіб, який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу 

на аукціоні за початковою вартістю, визначеною за результатами 
незалежної оцінки, якого надається дитячому спеціалізованому  санаторію 

«Озерний» Територіального медичного об’єднання «Санаторного 
лікування» у місті Києві

¹ 
ï/ï 

Íàéìåíóâàííÿ 
òðàíñïîðòíîãî çàñî-
áó òà éîãî òåõí³÷íà 
õàðàêòåðèñòèêà

Ð³ê âèïóñêó ²íâåíòàðíèé 
íîìåð

Ïåðâ³ñíà 
áàëàíñîâà 
âàðò³ñòü, ãðí

Çíîñ, ãðí Çàëèøêîâà 
áàëàíñîâà 
âàðò³ñòü, ãðí

Ï³äñòàâà äëÿ 
ñïèñàííÿ 

1 ÂÀÇ 21043, 
ðåºñòðàö³éíèé 
¹ 6908ÊÈÅ, êóçîâ 
¹ ÕÒÀ210430Y0784810, 
ïðîá³ã 104030 êì

2000 10510001 25874,0 25874,0 0,0 Àêò ñïèñàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â â³ä 
19.07.2017 
¹ 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу  дитячому спеціалізованому 
санаторію «Озерний» Територіального медичного 
об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві на 

cписання основних засобів
Рішення Київської міської ради № 1765/5829 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року  № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи 
дитячого спеціалізованого санаторію «Озерний» Територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у 
місті Києві від 24 липня 2017 року № 44 та від 01 серпня 2017 року № 45, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1762/5826

Майно на вулиці Білицькій, 13-а, що безоплатно передається з 
комунальної власності територіальної громади міста Києва у державну 
власність до сфери управління Служби зовнішньої розвідки України

¹ ï/ï Íàçâà Ïëîùà, êâ. ì

1 Ó÷áîâèé êîðïóñ, ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ (ñàðàé öåãëÿíèé), ë³ò. «À» 2466,9

2 Ñïàëüíèé êîðïóñ, ë³ò. «Á» 3022,5

3 ¯äàëüíÿ, ë³ò. «Â» 583,8

4 Ãîñïîäàðñüêèé êîðïóñ, ë³ò. «Ã» 539,9

5 ²çîëÿòîð, áóä³âëÿ ïðîõ³äíî¿ (ïðèáóäîâà), ë³ò. «Ä» 820,2

6 Ìàéñòåðíÿ (ó÷áîâî-âèðîáíè÷à ìàéñòåðíÿ), ë³ò. «Å» 3139,9

7 Àêòîâèé çàë, ë³ò. «Æ» 826,8

8 Ìàéñòåðíÿ äåðåâîîáðîáíà, ë³ò. «Ç» 414,9

9 Ãàðàæ (8 áîêñ³â), ë³ò. «È» 203,6

10 Ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ (ñàðàé), ãàðàæ, ë³ò. «Ê» 123,1

11 Ìàãàçèí, ë³ò. «Í» 45,4

12 Ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ (ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ ãóðòîæèòêó), ïîáóòîâå ïðèì³ùåííÿ (ñàðàé 
öåãëÿíèé, áîêñ), ë³ò. «Î» 124,3

13 Ñêëàä, ãàðàæ, ñì³òòºçá³ðíèê, ë³ò. «Ï» 120,0

14 ÀÇÑ (ÀÁÏ – áåíçîçàïðàâêà), ë³ò. «Ð» 41,8

15 Îâî÷åñõîâèùå, ë³ò. «Ñ» 19,9

16 Îâî÷åñõîâèùå, ë³ò. «Ò» 54,4

17 Ïðîõ³äíà, ë³ò. «Ó» 30,8

18 Ãàðàæ äëÿ ìîòîöèêëà, ë³ò.«Ô» 12,1

19 Ôóòáîëüíå ïîëå ¹ 1

20 Âîðîòà ¹ 2

21 Îãîðîæà ¹ 3

                                ÂÑÜÎÃÎ: 12590,3

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про безоплатну передачу майна на вулиці Білицькій, 13-а 
з комунальної власності територіальної громади міста 

Києва у державну власність
Рішення Київської міської ради № 1762/5826 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи пункт 13 протоколу засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань власності від 04 липня 2017 року № 56, листи Служби зовнішньої розвідки України 
від 17 травня 2017 року № 16/640ПБ та від 23 березня 2018 № 16/384/ПБ, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèêóïèòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:109:0401), 
ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îòòî 
Øì³äòà, 26-ã, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ 
Ñèäîðåíêó Àíòîíó Àíàòîë³éîâè÷ó, äëÿ ñóñï³ëü-
íèõ ïîòðåá ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ìàéäàí÷èêà 
â³äïî÷èíêó.

2. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì ï’ÿòè 
äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïèñüìîâî 
ïîâ³äîìèòè ïðî öå  âëàñíèêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàïðîïîíóâàòè âëàñíèêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïðîòÿãîì 
îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ (ïèñü-
ìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ) ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî íàäàííÿ çãîäè íà 
ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ùîäî óìîâ âèêóïó àáî 
â³äìîâó â³ä òàêîãî âèêóïó.

4. Ó ðàç³ íàäàííÿ âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
çãîäè íà ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ùîäî óìîâ 
âèêóïó, äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ 
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðè ïðîâåäåíí³ ïåðåãîâîð³â ùîäî âèêóïíî¿ 
ö³íè, ïîãîäæåííÿ ³íøèõ ³ñòîòíèõ óìîâ äîãîâîð³â, 
çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè âàðòîñò³ çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ïðîïîíóâàòè çàì³ñòü âèêóïíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ³íøó ð³âíîö³ííó çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà 
çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè, à òàêîæ â÷èíÿòè ³íø³ ä³¿, ùî ïåðåäáà÷åí³ 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ 
âèêóïó. 

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà 
çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðîçì³ð 
âèêóïíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ñîáó, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî 
ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ çà óìîâè, ùî 
íà ì³ñö³ çíåñåíîãî îñíîâíîãî çàñîáó áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷åì áóäóòü çä³éñíåí³ çàõîäè ùîäî 
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

1.2. Íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóê-
ö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà 
ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äèòÿ÷îìó ñïåö³àë³çîâàíîìó ñàíàòî-
ð³þ «Îçåðíèé» Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
îá’ºäíàííÿ «Ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ» ó ì³ñò³ 
Êèºâ³:

2.1. Íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè ðîç³-
áðàíîãî òà äåìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çäàòè 
ï³äïðèºìñòâó, íà ÿêå ïîêëàäåíî îðãàí³çàö³þ ç³ 
çáîðó òàêî¿ ñèðîâèíè, ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàí-
íÿì âèëó÷åíèõ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë  äèòÿ÷îìó ñïåö³àë³çîâàíîìó 
ñàíàòîð³þ «Îçåðíèé» Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 

îá’ºäíàííÿ «Ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ» ó ì³ñò³ Êèºâ³:
1.1. Íà çíåñåííÿ òà ñïèñàííÿ îñíîâíîãî çà-

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ìàéíî íà âóëèö³ 
Á³ëèöüê³é, 13-à ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè 
Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 23 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 946/1950 «Ïðî ïî-
âåðíåííÿ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ç ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é» 
òàê³ çì³íè:

2.1. Ïîçèö³þ 19 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ, à ñàìå:
«

19 âóë. Á³ëèöü-
êà, 13-à

29094,1 äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîç-
â³äêè Óêðà¿íè

          »
âèêëþ÷èòè.

2.2. Ïîçèö³¿ 20 – 34 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ 
ââàæàòè ïîçèö³ÿìè 19 – 33 â³äïîâ³äíî.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ 
çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 120 (1932), п’ятниця, 9 листопада 2018 р.
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Додаток 1 до рішення Київської міської ради 
від 11.10.2018 року  № 1803/5867

Зміни 
до Міської цільової програми «Управління об’єктами комунальної 

власності територіальної громади міста Києва на 2016 – 2018 роки», 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 23.02.2017 

№ 951/1955
1. Ó Äîäàòêó 2 Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Óïðàâë³ííÿ 

îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2016 – 2018 ðîêè»: ïî-
çèö³þ 1.5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

¹ 
ç/ï

Ïð³îðèòåòí³ 
çàâäàííÿ

Çàõîäè Òåðì³í âè-
êîíàííÿ

Âèêîíàâö³ Äæåðåëà 
ô³íàíñó-
âàííÿ

Âàðò³ñòü, 
òèñ. ãðèâåíü

Î÷³êóâàí³ 
ðåçóëüòàòè

2016

2017

2018

1. Óí³ô³êàö³ÿ ³ 
àâòîìàòèçà-
ö³ÿ ïðîöåñ³â 
óêëàäàííÿ, 
çì³íè, ïðè-
ïèíåííÿ 
³ îáë³êó 
ïðàâî÷èí³â 
ùîäî âè-
êîðèñòàííÿ 
ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà 
(ó òîìó ÷èñë³ 
äîãîâîð³â 
îðåíäè) ³ çà-
áåçïå÷åííÿ 
ïóáë³÷íîãî 
äîñòóïó äî 
³íôîðìàö³¿ 
ïðî ö³ ïðàâî-
÷èíè 

1.5. Ñòâîðåííÿ, 
âïðîâàäæåííÿ òà 
ñóïðîâîäæåííÿ 
êîìïîíåíòà ùîäî 
àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñó 
òà ïîâíîòè ³íôîðìàö³¿ 
ùîäî åòàï³â ïåðåäà÷³ 
â îðåíäó êîìóíàëüíî-
ãî ìàéíà ÿê ñêëàäîâî¿ 
÷àñòèíè ªäèíî¿ 
³íôîðìàö³éíî¿ ñèñ-
òåìè Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³ 
³íòåãðàö³ÿ ìîäóë³â 
ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ 
ñèñòåìè Äåïàðòà-
ìåíòó êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, 
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äëÿ îïðàöþâàííÿ 
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 
óêëàäàííÿì, çì³íîþ, 
ïðèïèíåííÿì ³ 
îáë³êîì äîãîâîð³â 
îðåíäè ³ ³íøèõ äî-
ãîâîð³â âèêîðèñòàííÿ 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
(äàë³ – ïðàâî÷èíè 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ 
ìàéíà) ó ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íó ñèñòåìó 
«Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì 
êîìïëåêñîì òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà»  çàäëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ óí³ô³-
êîâàíîãî àâòîìàòè-
çîâàíîãî ³ ïóáë³÷íîãî 
ïðîöåñó óêëàäàííÿ, 
çì³íè, ïðèïèíåííÿ 
³ îáë³êó ïðàâî÷èí³â 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ 
ìàéíà íà áàç³ ìîäóëÿ 
(ï³äñèñòåìè) «Êîì³ñ³ÿ 
âëàñíîñò³» ³íôîð-
ìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ 
ìàéíîâèì êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà» (ïðî-
ãðàìíîãî êîìïëåêñó 
«VlasCom»), çàïðî-
âàäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 15 ëþòîãî 
2018 ðîêó  ¹ 67/4131 
«Ïðî çàïðîâàäæåííÿ 
òà áåçîïëàòíå ïðè-
éíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ïðîãðàìíîãî 
êîìïëåêñó «VlasCom» ç 
çàáåçïå÷åííÿì îïðè-
ëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿, 
àêóìóëüîâàíî¿ öèì 
ìîäóëåì (ï³äñèñòå-
ìîþ), íà ºäèíîìó âåá-
ïîðòàë³ www.vlascom.
kyivcity.gov.ua 

2016 – 2018 Äåïàð-
òàìåíò 
êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà, 
àïàðàò 
âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ðàéîíí³ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿

Áþäæåò 
ì³ñòà Êèºâà

400 
300 
300

Ïðèøâèä-
øåííÿ ³ çà-
áåçïå÷åííÿ 
ïðîçîðîñò³ 
ïðîöåñ³â 
ïåðåäà÷³ 
íåðóõîìî-
ãî ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà 
â îðåíäó òà/
àáî ³íøå âè-
êîðèñòàííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2 до рішення Київської міської ради 
від 11.10.2018 року  № 1803/5867

Зміни
 до Комплексної міської цільової програми 
«Електронна столиця» на 2015 – 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року 
№ 654/1518 (із змінами і доповненнями, внесеними  

рішеннями Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 862/862, від 08 грудня 2016 року № 543/1547, 

від 6 липня 2017 року № 729/2891, від 21 вересня 2017 року 
№39/3046)

1. Ó Ïàñïîðò³ (çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîãðàìè) Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015 – 2018 ðîêè:

1.1.  Ïîçèö³þ 9 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«

9. Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè

Âñüîãî ó òîìó ÷èñë³, çà ðîêàìè

2015 2016 2017 2018

 âñüîãî, ó òîìó ÷èñë³: 977691,2 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5

9.1 êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó - - - - -

9.2 êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà 977691,2 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5 

9.3 êîøò³â ³íøèõ äæåðåë - - - - -

1.2. Àáçàö äðóãèé ðîçä³ëó 5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè

òèñ. ãðí

Îáñÿã êîøò³â, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ çàëó÷èòè íà 
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè, ðîêè Óñüîãî âèòðàò íà 
âèêîíàííÿ Ïðî-
ãðàìè2015 ð³ê 2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

Îáñÿã ðåñóðñ³â, óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³: 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5 977691,2

Áþäæåò ì. Êèºâà 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5 977691,2 

Êîøòè ³íøèõ äæåðåë - - - - -

2. Ó Íàïðÿìàõ ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîä³â Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòî-
ëèöÿ» íà 2015–2018 ðîêè» (äîäàòîê 1 äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà 
ñòîëèöÿ» íà 2015–2018 ðîêè):

2.1. Ïóíêò 1.6 ïîçèö³¿ 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

1.6. Ñòâîðåííÿ 
³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè «Óïðàâ-
ë³ííÿ ìàéíîâèì 
êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà», â òîìó 
÷èñë³ ñóïðîâî-
äæåííÿ ìîäóëÿ 
(ï³äñèñòåìè) 
«Êîì³ñ³ÿ âëàñíîñ-
ò³» (ïðîãðàìíîãî 
êîìïëåêñó 
«VlasCom»), 
çàïðîâàäæåíîãî  
ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 15 ëþòîãî 
2018 ðîêó  
¹ 67/4131 «Ïðî 
çàïðîâàäæåííÿ 
òà áåçîïëàòíå 
ïðèéíÿòòÿ äî 
êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ïðîãðàì-
íîãî êîìïëåêñó 
«VlasCom»

2016 – 2018 Àïàðàò 
ÂÎ ÊÌÐ 
(ÊÌÄÀ / ÊÏ 
«Ãîëîâíèé 
³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé 
öåíòð»

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

14450,0  

2016 – 
6750,0

Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³í-
íÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà» íà áàç³ ãåî³íôîðìàö³éíî¿ 
ñèñòåìè. Ñòâîðåííÿ ³íòåðôåéñó 
çîâí³øíüîãî êîðèñòóâà÷à ñèñ-
òåìè. Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 
ãåî³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè â 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðà-
éîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³äïðèºìñòâàõ, 
óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. Ñòâîðåííÿ ñèñòå-
ìè ì³ñòîáóä³âíîãî é òîïîãðàô³÷-
íîãî ìîí³òîðèíãó òåðèòîð³¿ 
äëÿ ñèíõðîííî¿ àêòóàë³çàö³¿ 
áàçè ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ 
â³äïîâ³äíî äî çì³íè ñèòóàö³¿ íà 
ì³ñöåâîñò³. ²íòåãðàö³ÿ ³ç ãåî-
³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè. 
Íàâ÷àííÿ ôàõ³âö³â. ²íòåãðàö³ÿ ³ç 
³íøèìè ³íôîðìàö³éíèìè ðåñóð-
ñàìè ì³ñòà Êèºâà. Ñòâîðåííÿ 
ÊÑÇ² òà ïðîâåäåííÿ ¿¿ äåðæàâíî¿ 
åêñïåðòèçè   

Äåïàðòà-
ìåíò ³íôîð-
ìàö³éíî-êî-
ìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é 
ÂÎ ÊÌÐ 
(ÊÌÄÀ) / ÊÏ 
«Ãîëîâíèé 
³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé 
öåíòð»

2017 – 
4000,0 
2018 – 
3700,0

2.2. Ïîçèö³þ «Âñüîãî» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«

 ÂÑÜÎÃÎ: (îð³ºíòîâíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè, òèñ. ãðèâåíü) 977691,2 
2015 – 24750,4 

2016 – 139764,5 
2017 – 679642,8 
2018 – 133533,5

»
3. Ïîçèö³þ 1 Î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 

«Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015–2018 ðîêè (äîäàòîê 2 äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015–2018 ðîêè) âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«

¹ 
ç/ï

Ïîêàçíèêè Îäèíèöÿ âè-
ì³ðó

Ðîêè

2015 2016 2017 2018

1. Âèòðàò   

 Îáñÿã ðåñóðñ³â, óñüîãî òèñ. ãðí 24750,4 139764,5 679642,8 133533,5

 ó òîìó ÷èñë³:      

1.1. Âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ òà 
ñóïðîâîäæåííÿ ²ÒÑ

òèñ. ãðí 1200,0 77550,0 56800,0 34500,0

1.2. Âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ òà 
ñóïðîâîäæåííÿ ÊÑÇ²

òèñ. ãðí  5214,5 4650,0 4400,0

»
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про запровадження електронного врядування 
(e-governance) у сфері оренди комунального майна 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1803/5867 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 29 
жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у 
місті Києві», рішення Київської міської ради від 15 лютого 2018 року № 67/4131 «Про запровадження та безоплатне 
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва програмного комплексу «VlasCom», з метою 
запровадження сучасних цифрових технологій в сферу управління майном територіальної громади міста Києва, 
підвищення попиту на комунальне майно територіальної громади міста Києва серед його потенційних орендарів та 
забезпечення більшої прозорості в управлінні орендними відносинами в місті Києві Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про питання повернення 
частини нежитлових приміщень середньої 

загальноосвітньої школи №319 ім. Валерія Лобановського 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1790/5854 від 11 жовтня 2018 року
Відповідно до статті 88 Господарського кодексу України, частини другої статті 100, пункту 3 частини першої 

статті 116, статті 148 Цивільного кодексу України, пункту «в» частини першої статті 10, статті 54 Закону України 
«Про господарські товариства», частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
у зв’язку з недоцільністю подальшої участі територіальної громади міста Києва у Приватному вищому навчальному 
закладі «Економіко-правовий технікум при міжрегіональній академії управління персоналом» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2016-
2018 ðîêè», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.02.2017 ¹ 951/1955, çã³äíî 
ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³-
ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015 
– 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹654/1518 (³ç 
çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè  ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó 
¹862/862, â³ä 08 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹543/1547, 
â³ä 6 ëèïíÿ 2017 ðîêó ¹729/2891, â³ä 21 âåðåñíÿ 
2017 ðîêó ¹39/3046), çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 20 äí³â ç 
äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ, ï³äãîòóâàòè òà 
ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) áþäæåòíèé çàïèò 
ùîäî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ öüîãî 
ð³øåííÿ ó 2018 ðîö³ çà ðàõóíîê êîøò³â  áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà. 

4. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó 
òà ðåêëàìè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèéòè ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â Ïðèâàòíîãî âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Åêîíîì³êî-ïðàâîâèé 
òåõí³êóì ïðè ì³æðåã³îíàëüí³é àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ 
ïåðñîíàëîì» (êîä ªÄÐÏÎÓ – 31745018).

2. Ïîâåðíóòè ÷àñòêó ç ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
Ïðèâàòíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Åêî-
íîì³êî-ïðàâîâèé òåõí³êóì ïðè ì³æðåã³îíàëüí³é 

àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì» â íàòóðàëüí³é 
ôîðì³, à ñàìå: ïðèì³ùåííÿ íà ïðîñïåêò³ Ëîáà-
íîâñüêîãî (×åðâîíîçîðÿíîìó ïðîñïåêò³), 146 
ïëîùåþ 1500,00 êâ.ì.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà/
àáî êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ 
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ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè (â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ íèì 
ïîâíîâàæåíü) âæèòè çàõîä³â äëÿ âèêîíàííÿ 
öüîãî ð³øåííÿ, çîêðåìà:

3.1. Ïîäàòè äî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà çàÿâó 
ïðî âèõ³ä ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â Ïðèâàòíîãî âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Åêîíîì³êî-ïðàâîâèé òåõ-
í³êóì ïðè ì³æðåã³îíàëüí³é àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ 
ïåðñîíàëîì» (êîä ªÄÐÏÎÓ – 31745018).

3.2. Ïðèéíÿòè â³ä Ïðèâàòíîãî âèùîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó «Åêîíîì³êî-ïðàâîâèé òåõí³êóì 
ïðè ì³æðåã³îíàëüí³é àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñî-
íàëîì» (êîä ªÄÐÏÎÓ – 31745018) ïðèì³ùåííÿ 
íà ïðîñïåêò³ Ëîáàíîâñüêîãî (×åðâíîçîðÿíîìó 
ïðîñïåêò³), 146 ïëîùåþ 1500 êâ.ì.

3.3. Çàêð³ïèòè íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèéíÿòå íà áàëàíñ íåðóõîìå 
ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà – ïðèì³ùåííÿ íà ïðîñïåêò³ 
Ëîáàíîâñüêîãî (×åðâîíîçîðÿíîìó ïðîñïåêò³), 
146 ïëîùåþ 1500,00 êâ.ì.

4. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî 
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Зодчих, 36-38 у Святошинському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1559/5623 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018  № 1557/5621

План-схема земельної ділянки, якій надається статус скверу

 
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
     âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 9/21 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,3 ãà 

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1559/5623

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè             – ì. Êè¿â, âóë. Çîä÷èõ, 36-38

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – 0,42 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Академіка Курчатова, 9/21 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1557/5621 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України,     Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення Центру комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю Дніпровського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1905/5969 від 18 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, статей 135 та 137 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про реабілітацію 
осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», з 
метою надання комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб 
з інвалідністю, соціально-психологічних, реабілітаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,42 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Çîä÷èõ, 
36-38 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äî-
äàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 
2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,3 ãà íà âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 9/21 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ñòâîðèòè Öåíòð êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì³ñòà Êèºâà òà â³äíåñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Öåíòð êîìï-
ëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Ïî-
ëîæåííÿ).

2.3. Ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â íà 
2019 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà÷àòè âèäàòêè 
íà óòðèìàííÿ Öåíòðó êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 

äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì³ñòà Êèºâà. 

2.4. Çàêð³ïèòè çà Öåíòðîì êîìïëåêñíî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ñòâîðåíèì â³äïîâ³äíî äî 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ çä³éñíåííÿ 
íèì ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ³ç Ïîëîæåííÿì.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№122 (5173)

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на вул. Декабристів, 9-а, просп. Миколи  

Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, вул. Архітектора Вербицького, 28-а, 
28-б у Дарницькому районі м. Києва  

Рішення Київської міської ради № 1562/5626 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 186  Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня  2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1561/5625

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – ì. Êè¿â, âóë. Ðàõìàí³íîâà,  22               

 îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,36 ãà

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1562/5626

План-схема земельної ділянки, якій надається статус скверу
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè         – ì. Êè¿â, âóë. Äåêàáðèñò³â, 9-à, 
     ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà, 7-ä, 9-ä, 9-æ,  
     âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî, 28-à, 28-á

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 1,3 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на 
вул. Рахманінова, 22 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1561/5625 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ   1,3 ãà,  ðîçòàøîâàí³é íà 
âóë. Äåêàáðèñò³â, 9-à, ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà,   
7-ä, 9-ä, 9-æ, âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî, 
28-à, 28-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,  
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 
806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,36 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ðàõìà-
í³íîâà, 22 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 
2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Генерала Наумова, 31-33 у 

Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1560/5624 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1560/5624

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà,            
     31-33

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,6 ãà

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,6 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ãåíåðà-
ëà Íàóìîâà, 31-33 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 
2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



6

ДОКУМЕНТХрещатик
9 листопада 2018 р.
№122 (5173)

Про  надання  статусу  скверу земельній ділянці біля 
будинків № 4, № 6, № 8/11, № 12, № 16, № 18  на 

Харківському шосе у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1563/5627 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою раціонального використання земель 
територіальної громади міста Києва, забезпечуючи збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці 
та з метою їх належного утримання, беручи до уваги бажання представників територіальної громади міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по місту Києву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,72 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
Õàðê³âñüêå øîñå, ¹ 4, ¹ 6, ¹ 8/11, ¹ 12, 
¹ 16, ¹ 18 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.
4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ äî 2017 ðîêó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля 
будинків № 2/1, № 4, № 6, № 8, № 10 на бульварі Перова 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1564/5628 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою раціонального використання земель 
територіальної громади міста Києва, забезпечуючи збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці 
та з метою їх належного утримання, беручи до уваги бажання представників територіальної громади міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по місту Києву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

                                                                  від 02.10.2018 № 1563/5627

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – ì. Êè¿â, á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 4, 6, 8/11, 12, 16, 18 
     íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 1,72 ãà

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018 № 1564/5628

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 2/1, ¹ 4, ¹ 6, ¹ 8, ¹ 10 
    íà áóëüâàð³ Ïåðîâà, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 1,4 ãà

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,4 ãà á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 2/1, ¹ 4, ¹ 6, 
¹ 8, ¹ 10 íà áóëüâàð³ Ïåðîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ  (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ äî 2017 ðîêó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками 3-а на вулиці Всеволода 
Нестайка та 5-б на вулиці Челябінській у Дніпровському 

районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 1567/5631 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельним ділянкам вздовж 
проспекту Юрія Гагаріна (парна та непарна сторона) у 

Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1566/5630 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою раціонального використання земель 
територіальної громади міста Києва, забезпечуючи збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці 
та з метою їх належного утримання, беручи до уваги бажання представників територіальної громади міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по місту Києву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ   0,30 ãà,  ðîçòàøîâàí³é ì³æ 
áóäèíêàìè 3-à íà âóëèö³ Âñåâîëîäà Íåñòàéêà 
òà 5-á íà âóëèö³ ×åëÿá³íñüê³é ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 

ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà 
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ äî 2017 ðîêó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ  
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì 
ïëîùåþ 1,71 ãà âçäîâæ ïðîñïåêòó Þð³ÿ Ãàãàð³íà 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ  (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018  № 1565/5629

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, âçäîâæ ïðîñïåêòó Ñîáîðíîñò³ 
    (ïàðíà òà íåïàðíà ñòîðîíà), Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,97 ãà

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018  № 1566/5630

План-схема 
земельних ділянок, яким надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê – ì. Êè¿â, âçäîâæ ïî ïðîñïåêòó Þ. Ãàãàð³íà 
    (ïàðíà òà íåïàðíà ñòîðîíà),  Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê – 1,71 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці вздовж 
проспекту Соборності у Дніпровському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1565/5629 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою раціонального використання земель 
територіальної громади міста Києва, забезпечуючи збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці 
та з метою їх належного утримання, беручи до уваги бажання представників територіальної громади міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по місту Києву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,97 ãà âçäîâæ ïðîñïåêòó Ñîáîðíîñò³ 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ  (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà Êèºâà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ äî 2017 ðîêó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля будинку 5 на вулиці Всеволода 

Нестайка у Дніпровському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 1569/5633 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля будинку 24-г на вулиці Митрополита 
Андрея Шептицького у Дніпровському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1568/5632 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

                    Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018  № 1567/5631

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, ì³æ áóäèíêàìè 3-à íà âóëèö³ Âñåâîëîäà Íåñòàéêà 
    òà 5-á íà âóëèö³ ×åëÿá³íñüê³é  ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³  
    ì. Êèºâà 
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,30 ãà

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018 № 1568/5632

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, á³ëÿ áóäèíêó 24-ã íà âóëèö³ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ 
    Øåïòèöüêîãî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,28 ãà

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018  № 1569/5633

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, á³ëÿ áóäèíêó 5 íà âóëèö³ Âñåâîëîäà Íåñòàéêà 
    ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,55 ãà

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,55 ãà,  ðîçòàøîâàí³é 
á³ëÿ áóäèíêó 5 íà âóëèö³ Âñåâîëîäà Íåñòàéêà ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572,  âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà,  ðîçòàøîâàí³é 
á³ëÿ áóäèíêó 24-ã íà âóëèö³ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ 
Øåïòèöüêîãî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ). 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà 
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 

ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про надання статусу скверу земельній ділянці, що 
межує з вул. Кудряшова, 1, 3 та вул. Кучмин Яр, 15 у 

Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1576/5640 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу парку відпочинку земельній ділянці 
на просп. Перемоги, 133-135 у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1575/5639 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва»,  з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу парку земельним ділянкам, 
розташованим між будинками №№ 1, 1-а, 1-б 

на вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера Тельбін у 
Дніпровському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1573/5637 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2108 № 1573/5637

План-схема 
земельних ділянок, яким надається статус парку

àäðåñà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê –  ì. Êè¿â, âóë. Þð³ÿ Øóìñüêîãî, 
    ì³æ áóäèíêàìè ¹¹ 1, 1-à, 1-á
    ³ ïëÿæíîþ çîíîþ îçåðà Òåëüá³í, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê  –  40 770 êâ. ì

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018  №  1575/5639

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус парку відпочинку

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí,
     ïðîñï. Ïåðåìîãè, 133-135 
îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 2,63 ãà 

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 1,51 ãà, ùî ìåæóº ç   âóë. Êóäðÿøîâà, 1, 
3 òà âóë. Êó÷ìèí ßð, 15 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³     
ì. Êèºâà, ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
27.11.2009 ¹ 714/2783, äî 31.12.2017 ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
òà äî 31.12.2018 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹ 714/3721, âêëþ÷èâøè 
äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,63 ãà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 133-135 ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ïàðêó 
â³äïî÷èíêó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 

òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ïàðêó çåìåëüíèì ä³ëÿí-
êàì îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 40 770 êâ.ì, ðîç-
òàøîâàíèì ì³æ áóäèíêàìè ¹¹ 1, 1-à, 1-á íà   
âóë. Þð³ÿ Øóìñüêîãî ³ ïëÿæíîþ çîíîþ îçåðà 
Òåëüá³í ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-
äàñòðîâ³ íîìåðè: 8000000000:90:137:0087, 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 9 0 : 1 3 7 : 0 0 7 6 , 
8000000000:90:137:0081), ìåæ³ ÿêèõ çàçíà-
÷åí³ â äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè,  âèçíà÷åíèìè 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 

íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,  âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток
    до рішення Київської міської ради 

    02.12.2010 № 284/5096 (в редакції рішення Київської міської ради 
    від 02.10. 2018 № 1580/5644)

                 Òàáëèöÿ 2
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

                                                                                                                                                                                                                                               ñòàíîì íà 01.01.2018 
(òèñ. ãðí)

¹ Íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òîùî

Âàðò³ñòü àêòèâ³â (òèñ. ãðí)
Õàðàêòåðèñòèêà áóäèíê³â, 

ñïîðóä, ïðèì³ùåíü

Ê³ëüê³ñòü 
íàñåëåííÿ, 

ÿêå îáñëóãî-
âóºòüñÿ (ïî-

òóæí³ñòü)

Ê³ëüê³ñòü 
ó÷í³â

Øòàòí³ 
îäèíèö³

Ê³ëüê³ñòü 
ñòàâîêÎáîðîòí³ 

àêòèâè

íåîáîðîòí³ àêòèâè
³íø³ íå-

îáîðîòí³ 
àêòèâè

áóä³âë³ òà ñïîðóäè ìàøèíè, ìåõàí³çìè ³íø³ îñíîâí³ çàñîáè

ïåðâ³ñíà çàëèøêîâà ïåðâ³ñíà çàëèøêîâà ïåðâ³ñíà çàëèøêîâà Àäðåñà Ïëîùà, êâ.ì

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
ÖÅÍÒÐÀË²ÇÎÂÀÍÀ Á²Á²Ë²ÎÒÅ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ  ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 
ÊÓËÜÒÓÐÈ ÄÀÐÍÈÖÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ ó ñêëàä³:

 56,3 7897,32 7703,76  628,26 453,05 236,86 129,82 4028,16  636,8 333900  134,5 134,5 

1.1 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²Ì.Â.ÑÒÓÑÀ 28,99 80,20 23,92 0,82 0,00 436,92 28,5 28,5

1.2 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²Ì. Ã. ÊÂ²ÒÊÈ-ÎÑÍÎÂ’ßÍÅÍÊÀ 1,05 21,23 18,0 3,51 0,00 219,72 12500 6 6

1.3 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ  ²Ì. Ñ. ÐÓÄÀÍÑÜÊÎÃÎ 1,16 33,50 30,95 20,15 0,00 289,02 20000 6,5 6,5

1.4 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²Ì. Þ. ÑÌÎËÈ×À 1,18 29,63 24,32 16,48 0,00 389,05 13000 6,5 6,5

1.5 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²Ì. À.Ï.×ÅÕÎÂÀ 3,20 36,34 31,27 2,15 0,00 212,19 12500 5 5

1.6 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ¹ 133 1,46 46,68 37,90 3,29 0,00 390,17 30000 9 9

1.7 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ  ¹ 143 Ñ²ÌÅÉÍÎÃÎ ×ÈÒÀÍÍß 3,47 60,58 44,22 13,04 0,00 375,26 42000 14 14

1.8 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ¹ 156 1,64 48,97 37,59 1,26 0,00 425,59 40000 11,5 11,5

1.9 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ¹ 159 7,42 40,77 37,90 6,58 0,00 237,02 18900 6,5 6,5

1.10 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²Ì.ÇÎ¯ ÊÎÑÌÎÄÅÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÄËß Ä²ÒÅÉ 1,59 6284,3 6284,3 31,68 24,64 4,33 0,00 194,69 ÂÓË. ÂÅÐÅÑ-
ÍÅÂÀ, 9 362,0 37000 9,5 9,5

1.11 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ  ¹ 117 ÄËß Ä²ÒÅÉ 1,28 37,60 33,14 0,28 0,00 182,16 37000 9,5 9,5

1.12 Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ¹ 157 ÄËß Ä²ÒÅÉ 1,81 40,07 30,95 9,80 0,00 191,50 36000 9,5 9,5

1.13 ÏÓÁË²×ÍÀ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ¹ 160  Ñ²ÌÅÉÍÎÃÎ ×ÈÒÀÍÍß 2,05 1613,02 1419,46 121,01 78,25 155,17 129,82 484,87
ÏÐÎÑÏ. 

ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÀ 
ÏÅÒÐÀ, 22/20

274,8 35000 12,5 12,5

 ØÊÎËÈ ÅÑÒÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß

2  ÄÈÒß×À ØÊÎËÀ ÌÈÑÒÅÖÒÂ ¹ 4 ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì. ÊÈªÂÀ 54,96 589,91 365,44 170,73 42,15 289,32 734 726 111,5 111,5

3 ÄÈÒß×À ØÊÎËÀ ÌÈÑÒÅÖÒÂ ¹ 9 ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì. ÊÈªÂÀ 5,90 20349,32 9564,19 836,53 744,44 124,31 22,09 89,52

 ÂÓË.ÕÀÐ×ÅÍ-
ÊÀ ªÂÃÅÍÀ, 
47 (ÁÎÐÒ-

ÍÈ×²)

4558,33 450 366 54,5 54,5

4  ÄÈÒß×À ÕÓÄÎÆÍß ØÊÎËÀ ¹ 11 ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì. ÊÈªÂÀ 6,29 5360,02 1420,40 36,33 26,08 16,66 9,08 95,62

 ÂÓË. ÏÀÑÕÀ-
Ë²ÍÀ ÞÐ²ß, 

15-à
618,00 245 236 21,5 21,5

 ÄÈÒß×Î-ÞÍÀÖÜÊ² ÊËÓÁÈ

5  ÏÀËÀÖ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÄÀÐÍÈÖß» ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ 150,96 38094,38 10095,07 788,15 387,56 868,13 430,11 596,94

ÂÓË. ÇÀ-
ÑËÎÍÎÂÀ 

ÊÎÑÒßÍÒÈ-
ÍÀ, 18

3776,30 28000 580 73 73

6  ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ 
ÊÈªÂÀ 3,68 77,94 49,29 25,66 0,74 30,01 12500 120 14 14

 ÄÈÒß×² ÌÓÇÈ×Í² ØÊÎËÈ

7 ÄÈÒß×À ÌÓÇÈ×ÍÀ ØÊÎËÀ ¹ 21 ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì. ÊÈªÂÀ 20,10 423,86 207,64 40,58 4,18 166,25 522 503 100,5 100,5

 ²ÍØ² ÇÀÊËÀÄÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ

8 ÓÏÐÀÂË²ÍÍß  ÊÓËÜÒÓÐÈ ÄÀÐÍÈÖÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 268,95 161,01 140,81 118,46 7 7

8.1.
ÖÅÍÒÐÀË²ÇÎÂÀÍÀ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ²ß ÇÀÊËÀÄ²Â ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÊÓËÜÒÓÐÈ 
ÄÀÐÍÈÖÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀ-
Ö²¯

22,88 107,97 46,13 21,80 0,00 110,81 13 13

 ÂÑÜÎÃÎ: 590,02 71701,04 28783,42 3649,96 2420,44 1504,73 638,17 5525,09 9589,43 376351 2531 529,50 529,50

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до таблиці 2 додатка 2 до рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 
«Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 1580/5644 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року 

№ 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», з метою уточнення відомостей про комунальне майно територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 2
до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 293/293

(у редакції рішення Київської міської ради  від 02.10.2018  № 1581/5645)

Перелік
майна автотранспортного комплексу на вул. Пухівській, 4, що приймається до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюється на 
праві господарського відання за комунальним підприємством «Київдорсервіс»
¹ 
ï/ï

Íàéìåíóâàííÿ îá’ºêòà, éîãî òåõí³÷í³ òà ê³ëüê³ñí³ 
ïîêàçíèêè

Ïåðâ³ñíà áàëàíñîâà âàðò³ñòü 
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 
13.11.2017

1 Ñâ³òëîôîðíèé îá’ºêò, â ò. ÷.: 35167,20 183 842,06

1.1 Êîëîíêà H = 4,5 ì (1 øò.)

1.2 Êîëîíêà H = 5,5 ì (1 øò.)

1.3 Êðîíøòåéí òðàíñïîðòíîãî ñâ³òëîôîðà L = 3000 ìì (1 øò.)

1.4 Ñâ³òëîôîð òðàíñïîðòíèé Ò1.2 (1 øò.)

1.5 Ñâ³òëîôîð òðàíñïîðòíèé Ò1.3 (4 øò.)

1.6 Ñâ³òëîôîð ï³øîõ³äíèé Ï1.1 ç ÒÂ× (4 øò.)

1.7 Êîíòðîëåð ÐÅ2012.04 (1 øò.)

1.8 Ë³÷èëüíèê åëåêòðîåíåðã³¿ (1 øò.)

1.9 Ñò³éêà îöèíêîâàíà (3,5 ì) (d = 57 ìì) (10 øò.)

1.10 Ñò³éêà îöèíêîâàíà (2,5 ì) (d = 57 ìì) (4 øò.)

1.11 Äîðîæí³é çíàê êðóãëèé d = 700 ìì (1 øò.)

1.12 Äîðîæí³é çíàê òðèêóòíèé H = 900 ìì (3 øò.)

1.13 Äîðîæí³é çíàê 700 õ 700 ìì (22 øò.)

1.14 Äîðîæí³é çíàê 500 õ 2250 ìì (2 øò.)

1.15 Äîðîæí³é çíàê 2.2 (STOP) (2 øò.)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09 жовтня 2014 року № 293/293 «Про прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва автотранспортного комплексу на вул. Пухівській, 4» 

Рішення Київської міської ради № 1581/5645 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Гос-

подарського кодексу України, враховуючи лист комунального підприємства «Київпастранс» від 21 квітня 2016 року 
№ 16/1399, лист комунального підприємства «Київдорсервіс» від 08 липня 2016 року № 12/2525, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1.5. Ïîçèö³þ 95 äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.
2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî òàáëèö³ 2 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 
ðîêó ¹ 284/5096 «Ïðî ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», âè-
êëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
09 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 293/293 «Ïðî ïðèéíÿòòÿ 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà àâòîòðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó íà 
âóë. Ïóõ³âñüê³é, 4» òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
àâòîòðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 
4 òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Åï³öåíòð Ê» çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì äîäàòîê ââàæàòè â³äïîâ³äíî 
äîäàòêîì 1.

1.2. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ 

çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âïàñòðàíñ» 
ìàéíî, çàçíà÷åíå ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.».

1.3. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì äîäàòêîì 2, 
ùî äîäàºòüñÿ.

1.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì ïóíêòîì 3 
òàêîãî çì³ñòó:

«3. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ 
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» 
ìàéíî, çàçíà÷åíå ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 3 ââàæàòè â³äïîâ³äíî 
ïóíêòîì 4.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ  
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, 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 безоплатну передачу майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва до комунальної 
власності територіальної громади міста Чигирин 

Черкаської області
Рішення Київської міської ради № 1582/5646 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частин п’ятої та шостої 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Чигиринської міської ради 
Черкаської області (лист від 28 листопада 2016 року № 1701-02-17/1), рішення Чигиринської міської ради Черкась-
кої області від 29 грудня 2016 року № 200-18/VII «Про згоду на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Чигирина рухомого майна (автомобілів спеціального призначення в кількості двох одиниць)» та згоду 
комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» (лист від 19 січня 2017 
року № 81-071/2017 та лист від 09 грудня 2016 року № 2569-07), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Прийняте за основу
(в першому читанні)

Про питання приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва, що належить 

до об’єктів малої приватизації
Рішення Київської міської ради № 1753/5817 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 30 частини першої 
статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку міста Києва, виконання завдань по надходженню коштів до бюджету міста 
Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва цілісних майнових комплексів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації
Рішення Київської міської ради № 1583/5647 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, частини другої статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2018 рік», статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи 
протокол № 6/57 від 04 квітня 2018 року засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, 
сім’ї, молоді та спорту Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018   № 1582/5646

Майно, яке належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, закріплене на праві господарського відання за комунальним 

підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва 
«Київміськсвітло» та на безоплатній основі передається до комунальної 
власності територіальної громади міста Чигирина Черкаської області

¹ ï/ï Íàéìåíóâàííÿ îá’ºêòà òà éîãî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñ-
òèêè

Ð³ê âèïóñêó Ïåðâ³ñíà áàëàíñî-
âà âàðò³ñòü, ãðí

Çàëèøêîâà áàëàíñîâà 
âàðò³ñòü, ãðí

1. Ñïåö³àëüíèé âàíòàæíèé àâòîï³äéîìíèê, ìàðêè ÃÀÇ, 
ìîäåëü 3307

1999  26 518,00  0,00

Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÀÀ 3012 ÍÒ

Íîìåð øàñ³ 330700Õ0802189

 2.  Ñïåö³àëüíèé âàíòàæíèé àâòîï³äéîìíèê, ìàðêè ÃÀÇ, 
ìîäåëü 5312

1989  15 731,96 0,00

Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÀÀ 5966 ÌÕ

Íîìåð øàñ³ ÕÒÍ531200Ê1123137

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018  № 1583/5647

Перелік 
цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації, що належать до державної власності та безоплатно 
передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва

¹ ï/ï Íàéìåíóâàííÿ òà àäðåñà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â àêðåäè-
òàö³¿, ùî íàëåæàòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³

²äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 
(êîä ªÄÐÏÎÓ)

1 2 3

1. Êè¿âñüêèé àâ³àö³éíèé òåõí³êóì, 03062, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, áóäèíîê 100/1 16462820

2. Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé êîëåäæ òóðèçìó òà ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, 02192, ì. Êè¿â, âóëèöÿ 
Æìà÷åíêà, áóäèíîê 26

05408295

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ó êîìóíàëüíó âëàñ-
í³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà ×èãèðèí 
×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 
åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà 
«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî», çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ. 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðî-
ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-
¿âì³ñüêñâ³òëî»:

2.1. Ñï³ëüíî ç âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì ×èãè-
ðèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ ñêëàñòè 

àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó 
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, òà íàäàòè ¿õ Äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷åíå ó 
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 
2.1 öüîãî ð³øåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ 
ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óïîâíîâàæèòè Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ÿê îðãàí ïðèâàòèçàö³¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Îðãàí ïðèâàòèçàö³¿) 
çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïðèâà-
òèçàö³¿ ìàéíà, âêëþ÷åíîãî äî ïåðåë³ê³â îá’ºêò³â 
ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî ï³äëÿãàþòü 
ïðèâàòèçàö³¿, ó òîìó ÷èñë³, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî 
ïðèâàòèçàö³þ ùîäî êîæíîãî îá’ºêòà, óòâîðåííÿ 
àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿.

3. Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿:
3.1. Ïîäàòè ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íà-

áðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì, íà çàòâåðäæåííÿ 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïåðåë³ê îá’ºêò³â ìàëî¿ 
ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî ï³äëÿãàþòü 
ïðèâàòèçàö³¿.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ïðîåêò³â ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âêëþ÷åííÿ íîâèõ 
îá’ºêò³â äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿.

3.3. Ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ 
îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, âêëþ÷åíèõ 
äî ïåðåë³êó, ç îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì ñïîñîá³â 
¿õ ïðîäàæó, êð³ì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 
16 òà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà».

3.4. Çä³éñíþâàòè ïðîäàæ îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðè-
âàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ñïîñîáó 
ïðèâàòèçàö³¿ – âèêóï, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 16 òà 

÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

4. Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âè-
êîðèñòàííÿ ìàéíà òà çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ 
çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã âèêîðèñòàííÿ 
ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

5. Âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ Îðãàíîì ïðè-
âàòèçàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé 
ð³ê. Íàïðÿìè âèêîðèñòàííÿ êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèâàòèçàö³ºþ, âèçíà÷àþòüñÿ 
÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 25 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà». 

6. Âñòàíîâèòè, ùî:
6.1. Ïðèâàòèçàö³ÿ îá’ºêò³â, âêëþ÷åíèõ äî äî-

äàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 
áåðåçíÿ 2011 ðîêó ¹ 100/5487 «Ïðî Ïðîãðàìó 
ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», çä³éñíþºòüñÿ Îðãàíîì 
ïðèâàòèçàö³¿ äî çàòâåðäæåííÿ íîâîãî ïåðåë³êó 
îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿, ùî ïåðåáóâàþòü ó 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, ç óðàõó-
âàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ 
äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

6.2. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ 
îá’ºêòà ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà àóêö³îí³ 
ç óìîâàìè çä³éñíþºòüñÿ Îðãàíîì ïðèâàòèçàö³¿ 
çà ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, 
ùî íàëåæàòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âè-
êîðèñòîâóâàòè çàçíà÷åíå ìàéíî çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì  ³ íå â³ä÷óæóâàòè éîãî ó ïðèâàòíó 
âëàñí³ñòü.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ö³ë³ñí³ ìàéíîâ³ 
êîìïëåêñè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â 
àêðåäèòàö³¿, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çàòâåðäèòè òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ îá´ðóíòó-
âàííÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ìàéíà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â 
àêðåäèòàö³¿, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.4. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ïî ïðèéíÿòòþ äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.5. Çàòâåðäèòè àêòè ïðèéìàííÿ - ïåðåäà÷³.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, 
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

3. Êè¿âñüêèé òåõí³êóì åëåêòðîííèõ ïðèëàä³â, 01042, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, áóäèíîê 17 21534941

4. Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ», 02090, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Õàðê³âñüêå øîñå, áóäèíîê 15

00193602

5. Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé êîëåäæ  ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³», 01042, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, áóäèíîê 29

00301931

6. Îë³ìï³éñüêèé êîëåäæ ³ìåí³ ²âàíà Ï³ääóáíîãî, 02156, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ìàòåþêà, áóäèíîê 4 02125315

7. Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé åíåðãåòè÷íèé êîëåäæ», 02105, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ ²âàíà Ñåðã³ºíêà, áóäèíîê  7

04627049

8. Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ ³ìåí³ Àíòîíà Ìàêàðåíêà, 01135, ì. Êè¿â, âóëè-
öÿ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, áóäèíîê 24

02500735

9. Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé êîëåäæ áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà 
äèçàéíó», 03049, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ñòàä³îííà, áóäèíîê 2/10

01275940

10. Êè¿âñüêèé êîëåäæ çâ’ÿçêó, 01030, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ëåîíòîâè÷à, áóäèíîê 11 32985579

11. Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé åëåêòðîìåõàí³÷íèé êîëåäæ», 03037, 
ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, áóäèíîê 35

01118330

12. Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé êîëåäæ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè», 
03035, ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Îñòðîâñüêîãî, áóäèíîê 16

01118353

13. Êè¿âñüêå äåðæàâíå õîðåîãðàô³÷íå ó÷èëèùå, 04112, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Øàìðèëà, áóäèíîê 4 02214946

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради  
від 11.10.2018 року № 1753/5817

Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 
приватизації комунальної власності територіальної громади міста Києва

I. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öå Ïîëîæåííÿ, ðîçðîáëåíå â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 

ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà», âèçíà÷àº ïîðÿäîê óòâîðåííÿ àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿ 
äëÿ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ), ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ, ïðàâà òà ïîðÿäîê ðîáîòè.

2. Êîì³ñ³ÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèìè àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

II. Ñêëàä, ïîðÿäîê óòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ òà ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ
1. Êîì³ñ³ÿ º òèì÷àñîâî ä³þ÷èì êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ùî óòâîðþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) ÿê îðãàíîì ïðèâàòèçàö³¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Îðãàí ïðèâà-
òèçàö³¿) äëÿ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ îá’ºêòà.

2. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ âõîäÿòü äåñÿòü îñ³á, â òîìó ÷èñë³ 5 îñ³á, ÿê³ º ïðåäñòàâíèêàìè Îðãàíó 
ïðèâàòèçàö³¿, òà 5 îñ³á – ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ (äàë³ 
– ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ) ó ñêëàä³ ãîëîâè ³ ñåêðåòàðÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ³ òðüîõ ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿, 
îáðàíèõ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ ç³ ñâîãî ñêëàäó. Ó ðàç³ ïîòðåáè äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ìîæóòü çàëó÷àòèñÿ 
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ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó ñïåö³àë³ñòè, åêñïåðòè, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³ä-
ïðèºìñòâ òà/àáî ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ òîùî.

3. Îñíîâí³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿:
äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà;
êîëåã³àëüí³ñòü ïðèéíÿòèõ ð³øåíü;
ïðîôåñ³îíàë³çì, íåóïåðåäæåí³ñòü òà íåçàëåæí³ñòü ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ (íåäîïóùåííÿ âòðó÷àííÿ â 

ä³ÿëüí³ñòü Êîì³ñ³¿ áóäü-ÿêèõ îðãàí³â âëàäè).
4. Ñêëàä Êîì³ñ³¿ òà çì³íè äî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçîì Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿.
Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ òà ñåêðåòàð ïðèçíà÷àþòüñÿ ³ç ïðàö³âíèê³â Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿.
Íà ïåð³îä òðèâàëî¿ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè Êîì³ñ³¿ (õâîðîáà, â³äïóñòêà òîùî) éîãî ïîâíîâàæåííÿ 

ïîêëàäàþòüñÿ íàêàçîì êåð³âíèêà Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ íà áóäü-êîãî ³ç ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿.
5. Äî îñíîâíèõ ïîâíîâàæåíü Êîì³ñ³¿ íàëåæàòü:
ðîçðîáëåííÿ óìîâ ïðîäàæó òà ¿õ ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿;
âèçíà÷åííÿ ñòàðòîâî¿ ö³íè;
âèçíà÷åííÿ ñòàðòîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì çíèæåííÿ ñòàðòîâî¿ ö³íè;
ðîçðîáëåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó;
âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿ òà ¿õ ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿.
6. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî:
ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ óìîâ ïðîäàæó âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ ùîäî çàïèò³â äî 

îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ òà/àáî ãîñïîäàðñüêèõ 
òîâàðèñòâ ñòîñîâíî ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî óìîâ ïðîäàæó, à òàêîæ íàäàííÿ â³äîìîñòåé, äî-
êóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì ïðîäàæó;

âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ ùîäî ïîäàííÿ çàïèò³â ñïåö³àë³ñòàì, åêñïåðòàì;
çàñëóõîâóâàòè ïîÿñíåííÿ åêñïåðò³â, êîíñóëüòàíò³â òà ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â.

III. Ïîðÿäîê ðîáîòè Êîì³ñ³¿
1. Î÷îëþº Êîì³ñ³þ òà îðãàí³çîâóº ¿¿ ðîáîòó ãîëîâà Êîì³ñ³¿.
2. Îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º çàñ³äàííÿ.
3. Óñ³ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ øëÿõîì ïî³ìåííîãî óñíîãî ãîëîñóâàííÿ («çà» àáî «ïðîòè»), 

ðåçóëüòàòè ÿêîãî çàíîñÿòüñÿ äî ïðîòîêîëó.
4. Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî â íüîìó áåðå ó÷àñòü íå ìåíøå 6 îñ³á â³ä çàãàëüíîãî 

ñêëàäó Êîì³ñ³¿.
5. ×ëåíè Êîì³ñ³¿ ìàþòü ð³âíå ïðàâî ãîëîñó ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ 

ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ â³ä ¿¿ çàãàëüíîãî ñêëàäó.
6. Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ñêëàäàþòüñÿ ïðîòîêîëè, ÿê³ ï³äïèñóþòüñÿ âñ³ìà ÷ëåíàìè 

Êîì³ñ³¿, ïðèñóòí³ìè íà çàñ³äàíí³, òà ó òðèäåííèé ñòðîê ïîäàþòüñÿ íà çàòâåðäæåííÿ Îðãàíó ïðè-
âàòèçàö³¿.

7. Ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿ çàáåçïå÷óº:
ï³äãîòîâêó ìàòåð³àë³â äëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ;
âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ãîëîâè Êîì³ñ³¿;
ï³äãîòîâêó, âåäåííÿ òà îôîðìëåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿.
8. ×ëåíè Êîì³ñ³¿ çîáîâ’ÿçàí³ áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ Êîì³ñ³¿.
Ó ðàç³ ÿêùî çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ íå â³äáóëîñÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êâîðóìó, çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ïåðå-

íîñèòüñÿ íà ³íøèé äåíü.
9. Ä³ÿëüí³ñòü Êîì³ñ³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ íàêàçîì Îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿.

²V. Ñòðîêè óõâàëåííÿ Êîì³ñ³ºþ ð³øåíü
1. ßêùî ñòàíîì íà äàòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðî âêëþ÷åííÿ îá’ºêòà 

äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ íå çàðåºñòðîâàíå, Îðãàí ïðèâàòèçàö³¿ ðàçîì ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì îá’ºêòà 
âæèâàþòü çàõîäè ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà íà îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ ð³øåííÿ.

2. ßêùî ñòàíîì íà äàòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðî âêëþ÷åííÿ îá’ºêòà äî 
ïåðåë³êó îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ íå ìàº 
áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ àáî ÿêùî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ îá’ºêòà íà àóêö³îí³ ç óìîâàìè 
ùîäî êîìïåíñàö³¿ îðåíäàðþ íåâ³ä’ºìíèõ ïîë³ïøåíü, Îðãàí ïðèâàòèçàö³¿ âæèâàº çàõîäè ùîäî 
ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ ³ ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó ïðî òàêó îö³íêó ïðîòÿãîì 
÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про затвердження переліку нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних 

засадах
Рішення Київської міської ради № 1754/5818 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», По-
ложення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, те що за результатами вивчення попиту 
на об’єкт оренди подано заяву більше ніж від одного претендента, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1757/5821 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п›ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1754/5818

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється 
на конкурсних засадах

¹ 
ï/ï

Îá’ºêò îðåíäè Ñòðîê 
îðåíäè

Îðåíäíà 
ñòàâêà

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ Ïðèì³òêà

1 2 3 4 5 6

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

 ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ  ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 

1 ÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ ÓÇÂ²Ç, 13  
(øêîëà ² – ²²² ñòóïåí³â ¹ 134 
³ìåí³ Þ. Î. Ãàãàð³íà 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà)  
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
äðóãîãî ïîâåðõó,  
Ïëîùà – 274,2 êâ.ì 

1 ð³ê 
(êð³ì 
ë³òí³õ 
êàí³êóë)

3 % Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóð-
íî - ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìî-
âàíî íà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè 
âèäàìè ñïîðòó (ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü ç³ ñõ³äíèõ 
ºäèíîáîðñòâ) 

Ïîãîäèííå âèêîðèñòàííÿ 
(Ïîíåä³ëîê - ×åòâåð: 
ç 19.00 ãîä äî 20.00 ãîä) 
×îòèðè ãîäèíè íà òèæäåíü

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради  
від 11.10.2018 року № 1757/5821

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, éîãî 
ôîðìà âëàñíîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà îá’ºêòà 
íåðóõîìîñò³ òà çà-
ãàëüíà ïëîùà

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè òà îðåíäîâàíà 
ïëîùà, êâ.ì

Ñòàâêà 
îðåíäíî¿ 
ïëàòè

Ñòðîê, 
íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ 
äîãîâ³ð 
îðåíäè

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÏÎ ÎÕÎÐÎÍ², ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²¯ ÒÀ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍÞ 
ÏÀÌ’ßÒÎÊ ²ÑÒÎÐ²¯, ÊÓËÜÒÓÐÈ ² ÇÀÏÎÂ²ÄÍÈÕ ÒÅÐÈÒÎÐ²É

1 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÀÂÐÀÌÅÍÊÎ ÎËÅÑß ÎËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ²ÂÍÀ 
(²ÏÍ 2184718186) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà – 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
1 ïîâåðõ 
Ïëîùà – 50,00 êâ.ì 
Ïëîùà – 22,45 êâ.ì 
Çàãàëüíà ïëîùà – 72,45 êâ.ì

2% 
6%

2 ðîêè 
364 äí³

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ 
íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåë³ê ÿêèõ 
çàòâåðäæåíèé çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äîãîâ³ð îðåíäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâîðè 

îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

2 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ßÂÎÐÑÜÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 
ÞÐ²ÉÎÂÈ× 
(²ÏÍ 2086903857) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
2 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà – 17,65 êâ.ì

2 % 2 ðîêè 
364 äí³

3 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÑÒÐÀÒ²ËÀÒ 
ÌÈÊÎËÀ ²ÂÀÍÎÂÈ× 
(²ÏÍ 1549710779) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
1 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà - 37,81 êâ.ì

2% 2 ðîêè 
364 äí³

4 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÒÂÅÐÄÎÉ ÀÍÀÒÎË²É ÌÈÊÎ-
ËÀÉÎÂÈ× 
(²ÏÍ 2192814119) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
2 ïîâåðõ 
Ïëîùà – 50,00 êâ.ì 
Ïëîùà – 8,97 êâ.ì 
Çàãàëüíà ïëîùà – 58,97 êâ.ì 

2% 
6%

2 ðîêè 
364 äí³

5 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Â²ÒÀË²É 
ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× 
(²ÏÍ 2498913759) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
2 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà – 42,08 êâ.ì

2% 2 ðîêè 
364 äí³

6 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ËÀÃÓÒÅÍÊÎ ÎËÜÃÀ ÀÍÄÐ²-
¯ÂÍÀ 
(²ÏÍ 2240218009) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
1 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà - 26,31 êâ.ì

2% 2 ðîêè 
364 äí³

7 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÍÀÉÄÅÍ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÑÅÌÅÍÎÂÈ× 
(²ÏÍ 1371315996) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
2 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà – 20,93 êâ.ì 

2% 2 ðîêè 
364 äí³

8 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ ÍÀÒÀË²ß ÄÌÈ-
ÒÐ²ÂÍÀ 
(²ÏÍ 2075715820) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà - 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
2 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà – 16,77 êâ.ì

2% 2 ðîêè 
364 äí³

9 ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²Ë-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ßÐÎÂÀ ÃÀÍÍÀ ÂÀÄÈÌ²ÂÍÀ 
(²ÏÍ 2315811143) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà 

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÓÇÂ²Ç, 34-Â 
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí 
ÍÁê – 3-ïîâåðõîâèé, 
ìàéñòåðíÿ 
Ïëîùà – 409,90 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎ-
ÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
1 ïîâåðõ 
Çàãàëüíà ïëîùà – 33,03 êâ.ì 

2% 2 ðîêè 
364 äí³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№122 (5173)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 235/2083

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
постачання теплової енергії, послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
«НОВОСЕРВІС»

Розпорядження № 1901 від 22 жовтня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ 
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ 
ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß 
Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ 
«ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 12 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ¹ 1601 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 

îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ 
ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 ñ³÷íÿ 2018 
ðîêó çà ¹2/1850.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 235/2083

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1901

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»

¹ Ñïîæèâà÷³ Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1100,06 1320,07

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 1555,98 1867,17

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1755/5819 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1763/5827 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 1760/5824 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року №  1755/5819

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, éîãî 
ôîðìà âëàñíîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà îá’ºêòà íå-
ðóõîìîñò³ òà çàãàëüíà 
ïëîùà

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòå-
ðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè òà 
îðåíäîâàíà ïëîùà, êâ.ì

Ñòàâêà 
îðåíäíî¿ 
ïëàòè 

Ñòðîê, 
íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ 
äîãîâ³ð 
îðåíäè

1 2 3 4 5 6

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 
Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ»

1. ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß 
«ÑÏ²ËÊÀ ²ÍÂÀË²Ä²Â «Â²ÐÀ Â 
ÑÂßÒÓ ÍÀÄ²Þ»
(Êîä ªÄÐÏÎÓ 40588100)
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà

ÂÓËÈÖß 
Ì. ÁÎÉ×ÓÊÀ, 16 
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí
ÆÁê – 4-ïîâåðõîâèé
Ïëîùà – 2096,1 êâ. ì
Ïëîùà íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü – 302,5 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ 
²ÍÂÀË²Ä²Â ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
1 ïîâåðõ 
Ïëîùà – 16,8 êâ. ì 

1% 2 ðîêè  
364 äí³

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року  № 1760/5824

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиному претенденту на право оренди 
¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, éîãî 
ôîðìà âëàñíîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà òà õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà íåðóõîìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòå-
ðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè òà 
îðåíäîâàíà ïëîùà, êâ.ì

Ñòàâêà 
îðåíäíî¿ 
ïëàòè 

Ñòðîê, 
íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ 
äîãîâ³ð 
îðåíäè

1 2 3 4 5 6

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÆÈÒËÎÑÏÅÖÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß»

1 Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òðàäèö³ÿ-
Åëåãàíò»
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà
Ôîðìà ãîñïîäàðþâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà
Êîä ªÄÐÏÎÓ – 21533806

Ëÿòîøèíñüêîãî, 24, ë³ò. À
Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí,
ÍÁê – 2-ïîâåðõîâèé
Çàãàëüíà ïëîùà – 
969,20 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ ñóá›ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
2 ïîâåðõ
Ïëîùà – 219,80 êâ.ì

4 % 2 ðîêè 
364 äí³

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1763/5827

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, éîãî 
ôîðìà âëàñíîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà òà õàðàêòå-
ðèñòèêà îá’ºêòà íå-
ðóõîìîñò³ 

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè òà îðåíäîâàíà 
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíä-
íà 
ñòàâêà 

Ñòðîê, íà 
ÿêèé óêëàäà-
ºòüñÿ äîãîâ³ð 
îðåíäè

1 2 3 4 5 6

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

 ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ 
ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ»

1. ×ËÅÍ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 
ÑÏ²ËÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÁÅÍÓÀ ÎËÜÃÀ 
Â’ß×ÅÑËÀÂ²ÂÍÀ
(²ÏÍ 3185514109)
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 
ãîñïðîçðàõóíêîâà

ÂÓËÈÖß ²ÎÀÍÍÀ ÏÀÂËÀ 
II, 16 
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí,
ÆÁê – 5-ïîâåðõîâèé
Ïëîùà – 1361,35 êâ.ì
Ïëîùà íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü – 107,80 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÌÀÉÑÒÅÐÍ² 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ 
ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ï³äâàë
Çàãàëüíà ïëîùà – 48,20 êâ.ì

1% 2 ðîêè  
364 äí³

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð  îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè 

íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
9 листопада 2018 р.
№122 (5173)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 238/2086

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, виробництво теплової енергії, 

постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Розпорядження № 1902 від 22 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈ-
ÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, 
ùî äîäàþòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 238/2086

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1902

Тарифи
на теплову енергію 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

¹ Ñïîæèâà÷³ Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1104,30 1325,16

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 1498,95 1798,74

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 239/2087

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1902

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

¹ Ñïîæèâà÷³ Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1078,19 1293,83

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 1472,84 1767,41

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 240/2088

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1902

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

¹ Ñïîæèâà÷³ Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 26,11 31,33

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 26,11 31,33

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 241/2089

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1902

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

як виконавець цих послуг

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóãè Îäèíèöÿ âèì³ðó Òàðèôè, ãðè ç ÏÄÂ

1 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ íàÿâíîñò³ êâàðòèð-
íîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà/àáî áóäèíêîâîãî çàñîá³â 
îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà 
îïàëåííÿ:

íàñåëåííÿ 1 Ãêàë 1354,36

2 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ 
êâàðòèðíîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà/àáî áóäèíêîâîãî 
çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ íà îïàëåííÿ:

íàñåëåííÿ 1 êâ. ì îïàëþâàíî¿ ïëîù³ íà ì³ñÿöü 
ïðîòÿãîì ïåð³îäó íàäàííÿ ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ

23,09

3 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà â³äñóò-
íîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â:

íàñåëåííÿ 1 êóá. ì 67,61

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 236/2084

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1901

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»

¹ Ñïîæèâà÷³ Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 2,12 2,54

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 2,12 2,54

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

5 листопада 2018 р. за № 237/2085

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 22 жовтня 2018 року № 1901

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, 
що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС» 

як виконавець цих послуг

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóãè Îäèíèöÿ âèì³ðó Òàðèôè, ãðí 
ç ÏÄÂ

1 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ íàÿâíîñò³ êâàðòèðíî-
ãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà/àáî áóäèíêîâîãî çàñîá³â îáë³êó 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ:

íàñåëåííÿ 1 Ãêàë 1344,77

³íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 1 Ãêàë 1891,87

2 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êâàðòèð-
íîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà/àáî áóäèíêîâîãî çàñîá³â 
îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà 
îïàëåííÿ:

íàñåëåííÿ 1 êâ. ì îïàëþâàíî¿ ïëîù³ íà ì³ñÿöü 
ïðîòÿãîì ïåð³îäó íàäàííÿ ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ

31,87

3 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè 
ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ-
÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ:

íàñåëåííÿ 1 êóá. ì 75,02

4 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà â³äñóò-
íîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â:

íàñåëåííÿ 1 êóá. ì 63,91

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê
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РЕКЛАМА Хрещатик
9 листопада 2018 р.

№122 (5173)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÒÎÂ «ÅÊ «Êîìôîðò-Ìàéñòåð» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» ðîçðàõîâàíî 
øëÿõîì êîðèãóâàííÿ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà 
íàäàíî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ.

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ ãðí çà 1 Ãêàë ãðí çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ 
«íàñåëåííÿ»

1430,89 21,44

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ç ÏÄÂ

çà â³äñóòíîñò³ ðóøíè-
êîñóøèëüíèê³â

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì 
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

Íàéìåíóâàííÿ ãðí çà 1 êóá. ì ãðí çà 1 êóá. ì

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

80,29 87,73

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: 
http://www.komfort-master.kiev.ua

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ 
äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02081, ì. Êè¿â, âóë Î.Ï÷³ëêè, áóä. 2, òåë./ôàêñ 294-65-15. ÒÎÂ 
«Å.Ê.Êîìôîðò-Ìàéñòåð».

ÒÎÂ «Êîìôîðòíà Îñåëÿ» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çì³íè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» ³ «³íø³ ñïîæèâà÷³». 
Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 
òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
äëÿ çàòâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ.

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 1453,38 15,98

Äëÿ  çä³éñíåííÿ  ðîçðàõóíê³â  ç³  ñïîæèâà÷àìè   êàòåãîð³¿  «³íø³ 
ñïîæèâà÷³»

1453,38 -

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 êóá. ì

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» ³ «³íø³ ñïîæèâà÷³» 81,04

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: 
www.comfort-house.com.ua
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëî-

øåííÿ çà àäðåñîþ: ïð. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 62, òåë./ôàêñ 044 200-29-01, e-mail: info@comfort-house.com.ua.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî, 40/1, (1-é ïîâåðõ), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,6 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ 
– ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî 
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà 
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè – 362060,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 4%. Îðåíäíà ïëàòà – 1229,80 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 85,7 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó ¹ 2 íà âóë. Ëàâðñüê³é (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ² – III ñòóïåí³â ¹ 90). Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 
ñòàíîì íà 30.06.2018 – 1 878 150 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, ó òåðì³í: íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 %. Ì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 1 565,13 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðè-
ãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

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

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó 
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 849,90 êâ.ì (áàñåéí) ó áóä³âë³ ÇÍÇ øêîëà-³íòåðíàò ¹19 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á³ëèöüêà,55, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 17826600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 
çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 44566,50 ãðí (áåç ÏÄÂ), (3%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
ñïîðòèâíîãî çàêëàäó (ïëàâàííÿ). 

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

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 77,0 êâ. ì, ðîçòà-

øîâàíå çà àäðåñîþ: Ìèõàéëà Áîé÷óêà, áóä. 15. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 – 1314800,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå   ï³äïðèºìñòâî   «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:   äëÿ  
ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 3 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 3287,0 
ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

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

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó 
ïðèì³ùåííÿ ìåçîí³íó ïëîùåþ 25,90 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 
1 ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 731922,09 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 723,99 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ÷ëåíà òâîð÷î¿ ñï³ëêè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà»: ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 272,50 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 

Ïàâëà Òè÷èíè ïðîñï., 12.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2018 – 6247100,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 12, ò. 550-02-63).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà 

íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ïëàâàííÿ ç ä³òüìè), ïîãîäèííà îðåíäà: Ïí-Ïò – 17.00 
– 18.00, Ñá. -9.00 – 10.00, (3%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 859,06 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð 

Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 65826

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ЗА ПОЗОВОМ прокуратури м. Києва на користь 
комунального некомерційного підприємства «Кон-
сультативно-діагностичний центр» Деснянського 
району з приватного товариства стягнуто понад 1 млн 
грн заборгованості за оренду комунального майна. 

У 2016 році між Діагностичним центром та при-
ватною компанією було укладено договір оренди 
приміщень для розміщення аптечного пункту, що 
реалізує готові ліки. Строк дії договору визначено 
до 22.10.2019 року. Однак, всупереч вимогам зако-
нодавства та в порушення умов договору, товариство 
свій обов’язок щодо своєчасного і повного внесення 
орендної плати за користування комунальним майном 
не виконувало, у зв’язку з чим виникла заборгованість 
перед Діагностичним центром у сумі понад 1 млн грн. 

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура 
міста ініціювала питання про розірвання договору 

оренди та стягнення з товариства заборгованості в 
судовому порядку. 

Рішенням господарського суду столиці позов про-
курора задоволено, договір оренди комунально-
го майна розірвано, а з приватного товариства на 
користь Діагностичного центру стягнуто всю суму 
заборгованості 

У  КО  «КИ Ї В З Е Л Е Н Б УД » 
роз’яснюють: крони дерев по-
трібно обрізати, оскільки це до-
зволяє видаляти сухі гілки без 
шкоди зеленим насадженням, а 
також із міркувань безпеки: під 
час негоди гілки і стовбури можуть 
пошкодити автомобілі чи інше 
майно, розбити дахи будівель, по-

шкодити електромережі чи навіть 
травмувати людину. 

Комунальники здійснюють огляд 
зелених насаджень, під час якого 
виявляють дерева, що потребують 
вжиття заходів санітарної, фор-
мувальної чи омолоджувальної 
обрізки крон. Також «Київзеленбуд» 
моніторить звернення киян щодо 

обрізки і на місці визначає її доціль-
ність. Обрізці підлягають рослини, 
які мають сухі чи аварійні гілки, 
суховершинність, ознаки ураження 
хворобами чи омелою, а також ті, 
що потребують формування крон 
або погіршують видимість дорож-
ніх знаків і засобів регулювання 
дорожнього руху, а також можуть 
призвести до пошкодження пові-
тряних ліній електропередач тощо. 

У підприємстві зазначили, що 
обрізка крон дерев здійснюється 
згідно з Правилами утримання зеле-
них насаджень у населених пунктах 
України (затверджених Наказом 
Мінрегіонбуду № 105). Головна мета 
– збереження зелених насаджень та 
утримання їх у здоровому впорядко-
ваному стані. Невиконання заходів 
може призвести до підвищення 
рівня небезпеки ураження дерев 
збудниками хвороб і шкідниками; 
розповсюдження рослини-напівпа-
разиту омели; неможливості дотри-
мання будівельних норм та інших 
нормативно-правових актів щодо 
відстані від крон дерев до будівель, 
споруд, комунікацій тощо 

ІЗ МЕТОЮ створення позитивного іміджу Києва як туристичної 
столиці європейського рівня, збільшення туристичних потоків, розви-
ток екскурсійної справи впроваджено основні туристичні маршрути 
та локації в столиці. 

Зокрема розпорядженням КМДА затверджено такі основні турис-
тичні маршрути та локації: 

Маршрут № 1: 
1.Софійська площа та вул. Володимирська (буд. 1–13). 2. Андріїв-

ський узвіз. 3.Контрактова площа, вул. Костянтинівська (буд. 1–9), вул. 
Межигірська (буд. 2–18), вул. Спаська (буд. 1–7). 4.Вул. Петра Сагай-
дачного. 5. Поштова площа та Дніпровська набережна; 6. Фунікулер. 
7. Михайлівська площа. 

Маршрут № 2 
1. Майдан Незалежності, вул. Хрещатик (буд. 20–28). 2. Вул. Прорізна. 

3. Золоті Ворота (Золотоворітський сквер). 4. Вул. Володимирська (буд. 
38–24), Софійська площа. 5. Пейзажна алея. 6. Воздвиженська околиця 
(сходи, вул. Гончарна, вул. Воздвиженська). 7. Вул. Верхній Вал, вул. 
Нижній Вал. 8. Контрактова площа. 9. Вул. Петра Сагайдачного. 10.По-
штова площа. 11.Фунікулер. 12. Парк «Володимирська гірка». 13. Арка 
Дружби народів (парк «Хрещатий»). 

Маршрут № 3 
1. Майдан Незалежності та вул. Софіївська. 2. Софійська площа. 3. 

Андріївський узвіз. 4. Контрактова площа. 5. Вул. Петра Сагайдачного. 
6. Поштова площа. 7. Фунікулер. 8. Парк «Володимирська гірка». 9. Арка 
Дружби народів (парк «Хрещатий»). 10. Парк «Міський сад». 11. Маріїн-
ський парк. 12. Парк Вічної Слави та вул. Лаврська. 13. Києво-Печерська 
лавра. 14. Національний музей історії України у Другій світовій війні. 

Інші туристичні локації. 
1. Гідропарк (о. Венеціанський). 2. Труханів острів. 3. Історико-

архітектурна пам’ятка – музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 
24-а). 4. Сирецький дендрологічний парк. 

Основні туристичні маршрути та локації обрані за популярністю 
серед киян та гостей міста, у тому числі з урахуванням проведених 
соціологічних досліджень у рамках розвитку туристичного та гро-
мадського простору у Подільському та Шевченківському районах  

З недобросовісного орендатора на користь 
комунального медзакладу стягнуто 
понад 1 млн гривень

Обрізка крон дерев необхідна для збереження 
насаджень та уникнення аварійних ситуацій

Затверджено основні туристичні 
маршрути та локації в Києві
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