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Áåòîííèì áåðåãàì Ëèáåä³ 
ïîòð³áíà ðåêîíñòðóêö³ÿ

Ï³äçåìíà ð³÷êà ÷àñ â³ä ÷àñó âèõîäèòü íà ïîâåðõíþ, ï³äòîïëþþ÷è ïåðåõîäè 
òà ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

У ріплення потреб є все р сло річ и, але це
ошт ватиме мільйони. У столиці фінанси знай-
шли лише на ремонт підпірної стіни в районі в -
лиці Залізничної. Є сподівання, що потрібн с -
м передбачать бюджеті міста на 2012 рі .

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àòî óêð³ïëåííÿ áåòîííèõ áåðåã³â ëåãåíäàð-
íî¿ ð³÷êè Ëèá³äü. Ó ðàéîí³ âóëèö³ Çàë³çíè÷íî¿ ïðèâåäóòü äî
ëàäó ï³äï³ðíó ñò³íó, ÿêà ìîæå îáâàëèòèñÿ íà ðóñëî ³ ïåðåêðè-
òè ïîò³ê âîäè. Áóä³âåëüí³ ðîáîòè â êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ “Ïëåñî” îá³öÿþòü çàâåðøèòè çà ê³ëüêà òèæí³â.

ßê â³äîìî, ó 1930-õ ðîêàõ ðóñëî ð³÷êè çàõîâàëè â áåòîííèé
êîëåêòîð. Â³äòîä³ â³í çíà÷íî çíîñèâñÿ ³ ïîòðåáóº ðåêîíñòðóê-
ö³¿, ÿêà êîøòóâàòèìå ì³ëüéîíè. Ç ïî÷àòêó 2011 ðîêó ãðîøåé
âèñòà÷èëî íà â³äíîâëåííÿ íåâåëè÷êî¿ ä³ëÿíêè áåòîííîãî áå-

ðåãà. Ïðîäîâæèòè ðîáîòè ç óêð³ïëåííÿ Ëèáåä³ áóä³âåëüíèêè
ïëàíóþòü íàñòóïíîãî 2012 ðîêó.

Àâàð³¿ íà çíîøåíèõ áåðåãàõ ð³÷êè ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ìàñ-
øòàáíèõ ï³äòîïëåíü òåðèòîð³é, ï³ä ÿêèìè âîíà ïðîò³êàº. Íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé ðîçïîâ³â, ùî íàñë³äêè àâàð³éíîãî êî-
ëåêòîðà âèäíî âæå íèí³: “Ðåãóëÿðíî ï³ä ÷àñ çëèâ âîäè Ëèáå-
ä³ çàòîïëþþòü ï³äçåìí³ ïåðåõîäè íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, á³ëÿ
Öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, íåïîäàë³ê âóëèö³ ßì-
ñüêî¿”. ×åðåç àêòèâíó çàáóäîâó ïëîùà âîäîçáîðó çá³ëüøóºòü-
ñÿ, ñòàðå áåòîííå ðóñëî íå çäàòíå âïîðàòèñÿ ç íàâàíòàæåí-
íÿì. Â³äòàê ó ïëàíàõ — ïîáóäîâà ùå îäíîãî, ïàðàëåëüíîãî äî
Ëèáåä³, êîëåêòîðà, êàæóòü ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é. “Áóä³âíèöòâî íîâîãî êîëåêòîðà ìîãëî á ðîç-
â’ÿçàòè ïðîáëåìó ç âîäîâ³äâåäåííÿì”,— çàóâàæèâ Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé.

Íàãàäàºìî, Ïðîãðàìà ç ðîçðîáêè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-
âèòêó Êèºâà ³ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó, îêð³ì ³í-
øèõ ïóíêò³â, ïåðåäáà÷àº â³äðîäæåííÿ ð³÷êè Ëèá³äü

7

Бетонні бере и Либеді в аварійном стані

Либідь перше з ад ється в літописах 968 ро .
Бере почато із джерел поблиз с часної станції Ки-
їв-Волинсь ий, впадає в Дніпро біля Корч вато о.
Довжина — 14 ілометрів. Площа басейн — 68
вадратних ілометрів. Ви ористов вали Либідь і я
джерело енер ії: на ній стояли водяні млини.
Із інця XIX століття в зв’яз з розвит ом міс-

та поверхня басейн Либеді, йо о ео рафічні об’-
є ти зазнали значних змін. Майже все р сло Ли-
беді за ріплено бетонними сваями, а на о ремих
ділян ах взято в оле тори. У 90-х ро ах мин ло-
о століття Либідь визнано найбр днішою водя-
ною артерією Європи. Е оло и називають річ
зоною е оло ічно о лиха. До її зливових оле то-
рів б ло під лючено 72 промислових підприєм-
ства, в її води потрапляють солі важ их металів і
нафтопрод ти.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ìàéæå 61 ì³ëüÿðä ãðèâåíü
ñïëàòèëè ïëàòíèêè ïîäàòê³â
ó Êèºâ³ â ñ³÷í³-ãðóäí³ 
2010 ðîêó

Ó ñ³÷í³-ãðóäí³ 2010 ðîêó äî çâåäåíîãî áþ-
äæåòó Óêðà¿íè ïëàòíèêè ïîäàòê³â Êèºâà ñïëà-
òèëè 60 ì³ëüÿðä³â 814 ì³ëüéîí³â 290 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íàäõîäæåíü, ùî íà 10,6 %, àáî 5 ì³ëüÿð-
ä³â 818 ì³ëüéîí³â 447 òèñÿ÷ ãðèâåíü, á³ëüøå,
í³æ çà òàêèé ñàìèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Ïðî
öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-öåíòð³ Äåð-
æàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ñòîëèö³. Ó
ïîäàòêàõ, çáîðàõ, ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòå-
æàõ, ùî êîíòðîëþº ÄÏÀ ó Êèºâ³, äî Äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â
ñïëàòèëè 47 ì³ëüÿðä³â 911 ì³ëüéîí³â 369 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðèð³ñò äî ïîêàçíèê³â ìèíóëîãî
ðîêó ñòàíîâèòü 11,2 % àáî 4 ì³ëüÿðäè 817 ì³ëü-
éîí³â 105 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äî áþäæåòó Êèºâà â
ñ³÷í³ — ãðóäí³ 2010 ðîêó ïëàòíèêè ïîäàòê³â
ñòîëèö³ ñïëàòèëè 12 ì³ëüÿðä³â 902 ì³ëüéîíè
921 òèñÿ÷ó ãðèâåíü ïîäàòê³â, çáîð³â ³ îáîâ'ÿç-
êîâèõ ïëàòåæ³â, ùî íà 8,4 %, àáî íà 1 ì³ëü-
ÿðä 1 ì³ëüéîí 341 òèñÿ÷ó ãðèâåíü, á³ëüøå, í³æ
çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó

Çàñóäæåíî êîëèøíüîãî
ìàéîðà-íàðêîòîðãîâöÿ

Ñ³ì ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ
ìàéíà — òàêèé âèðîê Äåñíÿíñüêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäó Êèºâà, ÿêèé 30 ãðóäíÿ 2010 ðîêó
çàñóäèâ êîëèøíüîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â Êèºâ³. Çàñóäæåíèé çàéìàâñÿ íåçà-
êîííèì îá³ãîì îñîáëèâî íåáåçïå÷íîãî íàð-
êîòè÷íîãî çàñîáó — ãåðî¿íó, ïîâ³äîìëÿþòü ó
ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Êèºâà. Òàêîæ, çà
âèðîêîì ñóäó, éîãî ïîçáàâëåíî ñïåö³àëüíî-
ãî çâàííÿ "ìàéîð ì³ë³ö³¿" òà ïðàâà îá³éìàòè
ïîñàäè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ.

Äåðæàâíèé îáâèíóâà÷ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà
âí³ñ àïåëÿö³þ â çâ’ÿçêó ç ì’ÿê³ñòþ ïðèçíà-
÷åíîãî ïîêàðàííÿ

Êè¿â ðåêóëüòèâóº çàíåäáàí³ ä³ëÿíêè
Íàäõîäæåííÿ â³ä çåìë³ â íàñòóïí³ ï’ÿòü ðîê³â ñòàíîâèòèìóòü 
15,3 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü

ПП ОО �� ГГ ОО СС ПП ОО ДД АА РР СС ЬЬ КК ИИ

Íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
ïëàíóþòü çàòâåðäèòè "Ïðîãðàìó
âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè çåìåëü
ì³ñòà Êèºâà íà 2011—2015 ðîêè".
Ó ï’ÿòíèöþ öåé äîêóìåíò ïðå-
çåíòóâàëè íà êîëåã³¿ ÊÌÄÀ, à
ïðî éîãî ñóòü ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â Â³êòîð Ïåòðóê.
Çà éîãî ñëîâàìè, âæå ç íàçâè º
çðîçóì³ëèì çàâäàííÿ: ï³äâèùèòè
åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ çåì-
ë³ â Êèºâ³ òà çá³ëüøèòè íàäõî-
äæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.
"Ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ — ñóòòºâå
çðîñòàííÿ ðîë³ çåìë³ ó ôîðìóâàí-
í³ áþäæåòó òà êîìïëåêñíèé ðîç-
âèòîê çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ùî
ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàòèìóòü ñîö³-
àëüíèì ïîòðåáàì íàñåëåííÿ ³
ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíîãî åêîëîã³÷-
íîãî ñåðåäîâèùà ì³ñòà",— ïîÿñ-
íèâ ÷èíîâíèê. Ïðîñò³øå êàæó-
÷è, çåìëþ â Êèºâ³ ìàþòü âèêî-
ðèñòîâóâàòè ï³ä ïîòðåáè êèÿí —
æèòëî, ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè,
ðåêðåàö³éí³ çîíè, à ðåøòó ïëîù³
ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî âèêî-

ðèñòîâóâàòè ç ñåðéîçíèì íàïîâ-
íåííÿì áþäæåòó.

Íà ñüîãîäí³ òåðèòîð³ÿ Êèºâà ñòà-
íîâèòü 83,6 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â. Ïèòî-
ìà âàãà — öå çàáóäîâàíà òåðèòî-
ð³ÿ, ùî çàéìàº ïðèáëèçíî 43,7 %,
ë³ñè òà ³íø³ ïëîù³ — 42,3 %. Íè-
í³ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ä³º àâ-
òîìàòèçîâàíà ñèñòåìà çåìåëüíîãî
êàäàñòðó. Çàâäÿêè ¿é ïðîâåäåíî
³íâåíòàðèçàö³þ òà âíåñåíî â áàçó
³íôîðìàö³þ ïðî 62,6 òèñ. ãåêòàð³â
òåðèòîð³¿ ñòîëèö³, òîáòî 75 % â³ä
çàãàëüíî¿ ïëîù³. Ó ïîâíîìó îáñÿ-
ç³ çàâåðøåíî ³íâåíòàðèçàö³þ ä³-
ëÿíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âè-
êîðèñòàííÿ, ä³ëÿíîê ó âëàñíîñò³
ãðîìàäÿí ³ ð³çíîìàí³òíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. ª òàêîæ ï³äñóìêîâà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî íàäõîäæåííÿ â³ä âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ çà ïîïåðåäíüî¿
ïðîãðàìè íà 2005—2010 ðîêè.
Òàê, ÿêùî â 2005 ðîö³ îðåíäà çåì-
ë³ äàâàëà 180,3 ìëí ãðí íàäõî-
äæåíü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, òî â
2010-ìó âæå 1,2 ìëðä ãðí. Íàäõî-
äæåííÿ â³ä ïðîäàæó çà ï’ÿòü ðî-
ê³â ñòàíîâèëè 3,8 ìëðä ãðí.

²ç óõâàëåííÿì íîâî¿ ïðîãðàìè
ì³ñòî çìîæå çàðîáëÿòè çíà÷íî
á³ëüøå. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ëè-
øå ïðîäàæ çåìë³ ïðèíîñèòèìå â
ðàçè á³ëüøå: â³ä 2,3 ìëðä ãðí ó
2010-ìó äî 3,4 ìëðä ãðí ó 2015
ðîö³. Îðåíäà çåìë³, çà ïðîãíîçà-
ìè, íà ê³íåöü 2015 ðîêó ìàº äà-
âàòè ïðèáóòêó 1,7 ìëðä ãðí ùî-
ð³÷íî. Çàãàëîì æå ì³ñòó çà ï’ÿòü
ðîê³â ä³¿ ïðîãðàìè — 15,3 ìëðä
ãðí. Ïðè öüîìó íà çàõîäè ïðîãðà-
ìè âèòðàòÿòü íå á³ëüø í³æ 200
ìëí ãðí. Òîáòî çàòðàòè ñòàíîâè-
òèìóòü óñüîãî 1,3 % â³ä ïðîãíî-
çîâàíèõ íàäõîäæåíü.

Îäíèì ³ç çàõîä³â ìîæå ñòàòè
ïîâåðíåííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî
îá³ãó òàê çâàíèõ çàíåäáàíèõ çå-
ìåëü. Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ 84 ãåê-
òàðè çàéíÿòî â³äêðèòèìè êàð’ºðà-
ìè òà ðîçðîáêàìè, 150 ãåêòàð³â
ñòàíîâëÿòü çàáîëî÷åí³ íåïðèäàò-
í³ çåìë³, 39 ãà — â³äêðèò³ òåðè-
òîð³¿ áåç ðîñëèííîãî ïîêðèâó òî-
ùî. Áàãàòî òåðèòîð³é, äå íå ïðî-
âîäèòüñÿ í³ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ëè-
øå ì³ñòÿòüñÿ ïîêèíóò³, çðóéíî-
âàí³ ñïîðóäè. Íå ìåíøå òåðèòî-
ð³¿ çàâàëåíî â³äõîäàìè. ßêùî âñå
öå ðåêóëüòèâóâàòè òà âèñòàâèòè
íà ïðîäàæ ÷è çäàòè â îðåíäó,

ìîæíà îòðèìàòè äîäàòêîâèõ 1,8—
2,4 ìëðä ãðí.

Ñåðåä âàæëèâèõ çàâäàíü — ïå-
ðåãëÿä íîðìàòèâíî¿ îö³íêè çåì-
ë³. Îñòàíí³é ðàç ¿¿ çàòâåðäæóâàëè
â 2007 ðîö³. Òåïåð âàðò³ñòü çðîñ-
òå: íîâèé ¿¿ ð³âåíü ââåäóòü ³ç ñ³÷-
íÿ 2013 ðîêó.

Íàãàëüíèì ïèòàííÿì º âñòà-
íîâëåííÿ ìåæ³ ì³ñòà òà âèí³ñ çà
íå¿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ³ç
ïîäàëüøèì åôåêòèâíèì âèêî-
ðèñòàííÿì çâ³ëüíåíèõ òåðèòîð³é.
Ó ïðîãðàì³ ïðîïèøóòü çàáîðîíó
çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ðåêðåàö³éíèõ çîí ì³ñòà

Çàòâåðäæåíî ïåðåë³ê 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
ÊÌÄÀ, ùî ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ
ãîëîâ³ òà éîãî çàñòóïíèêàì

КК АА ДД РР ИИ

Голова Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації Оле сандр
Попов затвердив новий перелі
оловних правлінь, правлінь
та інших стр т рних підрозді-
лів КМДА, що підпоряд ов ю-
ться безпосередньо олові та
йо о заст пни ам.

Çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì, Îëåêñàíäð Ïîïîâ îñîáèñòî êîí-
òðîëþâàòèìå ä³ÿëüí³ñòü Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ³ çâ'ÿçêó òà
Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè.

Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê îï³êóâàòèìåòü-
ñÿ:

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åíåðãåòèêè,
åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà
îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â;

— ²íñïåêö³ºþ äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî
íàãëÿäó;

— Â³ää³ëîì îõîðîíè ïðàö³;
— Óïðàâë³ííÿì ðèòóàëüíèõ ïîñëóã.
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ãîòóâàòèìå ñòîëè-

öþ äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó,
éîìó ï³äïîðÿäêîâóâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíå
ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ.

Ðóñëàí Êðàìàðåíêî äáàòèìå ïðî ô³íàí-
ñîâå áëàãîïîëó÷÷ÿ êèÿí, éîìó ï³äïîðÿä-
êîâàí³:

— Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ;
— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî

ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó;
— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é;
— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè;
— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿ-

òîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà;
— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâî¿,

íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³-
òèêè;

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñ-
òó ïðàâ ñïîæèâà÷³â;

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Ìèõàéëî Êó÷óê êóðóâàòèìå ä³ÿëüí³ñòü:
— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ òà àðõ³òåêòóðè;
— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî

áóä³âíèöòâà;

— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ;

— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â.

Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî êîíòðîëþâàòèìå ðî-
áîòó:

— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè;
— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-

óêè;
— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿,

ìîëîä³ òà ñïîðòó;
— Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíî-

ñòåé òà ðåë³ã³é;
— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³-

àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;
— Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-

ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³;
— Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé;
— Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè.
Îëåêñàíäðó Ïóçàíîâó ï³äïîðÿäêîâàí³:
— Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Êèºâà;

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà çâ'ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ;

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè;
— Óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ òà

Äåðæàâíèé àðõ³â Êèºâà

Ре льтивація занедбаних діляно — одне з пріоритетних питань “Про рами ефе тивно о ви ористання та охорони
землі на 2011—2015 ро и”

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Київрада незабаром роз ляне чер ов ф ндаментальн
про рам . Цьо о раз вона стос ватиметься чи не о-
ловно о ба атства столиці — землі. "Про рама ефе -
тивно о ви ористання та охорони землі на 2011—2015
ро и" передбачає с ттєве збільшення надходжень від
продаж та оренди землі. За п’ять ро ів, за про ноза-
ми, вони становитим ть 15,3 млрд рн. Серед захо-
дів — ре льтивація занедбаних діляно , охорона ре -
реаційних зон і дов оочі ване визначення меж міста.
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Íîâ³ öèôðè 
äëÿ çàñëóæåíîãî â³äïî÷èíêó
Ó 2011 ðîö³ óðÿä ï³äâèùèâ ðîçì³ðè ïåíñ³éíèõ âèïëàò
Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Із 1 січня 2011 ро
зв’яз з хваленням
Державно о бюджет
У раїни на 2011 рі від-
б лися зміни в пенсійно-
м за онодавстві. Ново-
введення стос ються
пенсій, я і залежать від
розмір прожит ово о
мінім м . Зо рема, міні-
мальний розмір пенсій-
ної виплати протя ом ро-

підвищиться із 750 до
800 ривень. Та ож пе-
рераховано мінімальні
пенсії війсь овосл жбов-
ців, ветеранів та інвалі-
дів війни.

Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî Äåðæàâ-
íèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2011
ð³ê”, ÿêèé Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-
¿íè ïðèéíÿëà 23 ãðóäíÿ, âñòà-
íîâèâ íîâ³ ðîçì³ðè ïðîæèòêî-
âîãî ì³í³ìóìó, ùî íà îäíó îñî-
áó ñòàíîâèòü íà 1 ñ³÷íÿ 2011 ðî-
êó 894 ãðí (äëÿ ïðàöåçäàòíèõ —
941, äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ — 750)
³ ï³äâèùèòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó äî
953 ãðí íà 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó
(äëÿ ïðàöåçäàòíèõ — 1004, äëÿ
íåïðàöåçäàòíèõ — 800). Ì³í³-
ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿, âñòàíîâ-
ëåíèé íà ð³âí³ ïðîæèòêîâîãî ì³-
í³ìóìó äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á,
ñòàíîâèòü ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó
750 ãðí, ç 1 áåðåçíÿ — 764 ãðí,
ç 1 æîâòíÿ — 800 ãðí. Òèì, ó
êîãî ðîçì³ð ïåíñ³¿ áåç óðàõóâàí-
íÿ íàäáàâîê ³ äîïëàò ïåðåâèùóº
çàçíà÷åí³ ñóìè, âèïëàòà çà ïî-
íàäíîðìîâèé ñòàæ çá³ëüøóºòüñÿ
ç óðàõóâàííÿì íîâîãî ðîçì³ðó
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.

Çã³äíî ç íàâåäåíèìè öèôðà-
ìè, çä³éñíåíî ïåðåðàõóíêè äëÿ
îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàò-
í³ñòü:

— ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó ïåí-
ñ³é, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åí-
íÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿
ñëóæáè òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á”
(â³ä 100 äî 120 % ïðîæèòêîâî-
ãî ì³í³ìóìó);

— ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó ïåí-
ñ³¿ ïî âòðàò³ ãîäóâàëüíèêà äëÿ
÷ëåí³â ñ³ìåé â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â (750-800 ãðí);

— ï³äâèùåíü âåòåðàíàì â³éíè
(10-70 % ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó);

— ï³äâèùåíü æåðòâàì íàöèñò-
ñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü (10-50 %
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó);

— äîäàòêîâî¿ ïåíñ³¿ çà øêîäó,
çàïîä³ÿíó çäîðîâ’þ òà êîìïåí-
ñàö³éíî¿ âèïëàòè çà âòðàòó ãî-
äóâàëüíèêà â³äïîâ³äíî äî Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ òà ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (â³ä 5 äî
30 % ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó);

— äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè íà äîãëÿä ³íâàë³ä³â â³éíè
(15-50 % ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó);

— ïåíñ³é çà îñîáëèâ³ çàñëóãè;
— íàäáàâêè äîíîðàì (10 %

ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó)
— äîòàö³¿ ³íâàë³äàì â³éíè

(165-240 % ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóìó).

Âîäíî÷àñ ïåðåðàõóíêó íå ï³ä-
ëÿãàþòü ï³äâèùåííÿ ãðîìàäÿ-
íàì, ÿê³ çàçíàëè ïîë³òè÷íèõ ðå-
ïðåñ³é ³ áóëè ðåàá³ë³òîâàí³ (ñî-
ö³àëüíà äîïîìîãà — 54,4 ãðí),
ï³äâèùåííÿ äî ïåíñ³¿ ÿê äèòèí³
â³éíè (49,80 ãðí), ï³äâèùåííÿ
ïåíñ³îíåðàì, ÿê³ ìàþòü íà ñâî-
ºìó óòðèìàíí³ ä³òåé äî 18 ðîê³â
(150 ãðí íà äèòèíó), íàäáàâêà çà
äîãëÿä (50 ãðí), ì³í³ìàëüí³ ðîç-
ì³ðè ïåíñ³é ³íâàë³äàì, ùîäî
ÿêèõ âñòàíîâëåíî çâ’ÿçîê ç ×îð-
íîáèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ (â³ä
380 äî 1200 ãðí). Öå ïîâ’ÿçàíî ç
òèì, ùî â ïîñòàíîâ³ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â ö³ ñóìè áóëî âêàçàíî
ÿê ÷³òê³, áåç ñï³ââ³äíîøåííÿ äî
ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó.

Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ íàë³÷óºòü-
ñÿ 730 òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â, ìàéæå
70 òèñÿ÷ ç íèõ — â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³, ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëà-
ïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ùîäî ñîö³-
àëüíî¿ äîïîìîãè ïåíñ³îíåðàì

íîâàö³é ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà
2011 ð³ê íåìàº. “Ñüîãîäí³ òðåáà
ñïîä³âàòèñÿ, ùî áóäå ïðîô³íàí-
ñîâàíî ïðèíàéìí³ ñòàòò³, ïåðåä-
áà÷åí³ ðàí³øå ³ çàêëàäåí³ íà öåé
ð³ê”,— çàçíà÷èëà Àëëà Øëàïàê.
Òàêîæ âîíà ç ïðèêð³ñòþ êîíñòà-
òóâàëà, ùî âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü
ïåíñ³îíåðàì ó ì³ñüêîìó áþäæå-
ò³ íå ïåðåäáà÷åíî íàäáàâîê, çà-
ïðîâàäæåíèõ 2007 ðîêó á³ëüø
í³æ 500 òèñÿ÷àì ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ êèÿí. ²ç 2009 ðîêó ÷åðåç âå-
ëè÷åçí³ âèëó÷åííÿ äî äåðæàâíî¿
ñêàðáíèö³ ö³ âèïëàòè ïðèïèíè-
ëè. “Êð³ì òîãî, ìóí³öèïàëüíó
íàäáàâêó íèí³øíüîãî ðîêó çíÿ-
òî ç ïðàö³âíèê³â, ÿê³ íàäàþòü ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè ö³é êàòåãîð³¿ íà-
ñåëåííÿ. Õî÷à â êðèçîâ³ 2009-
2010 ðîêè ì³ñüêà âëàäà çíàõîäè-
ëà ìîæëèâîñò³ äëÿ âèïëàòè ö³º¿
20 % íàäáàâêè. Ìîºþ ïðèíöè-
ïîâîþ ïîçèö³ºþ ÿê ãîëîâè ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ òà äåïóòàòà Êè¿â-
ðàäè çàëèøàºòüñÿ â³äíîâëåííÿ
âèïëàò, çàïðîâàäæåíèõ Áëîêîì
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”,— äî-
äàëà ïàí³ Øëàïàê.

Íèí³ â Óêðà¿í³ ä³º ïåíñ³éíå çà-
áåçïå÷åííÿ çà ìåòîäîì ñîë³äàð-
íîãî áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè, êîëè ðîáîòîäàâö³ ñïëà-
÷óþòü 33 % äîõîäó, ïðàö³âíèêè —
2 % çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ï³ñëÿ ïåí-
ñ³éíî¿ ðåôîðìè, çàêîíîïðîåêò
ÿêî¿ íèí³ øèðîêî îáãîâîðþþòü,
ïåðåäáà÷åíî òðèð³âíåâå ïåíñ³éíå
çàáåçïå÷åííÿ. Ïåðøèé ð³âåíü
ñêëàäàòèìåòüñÿ ³ç ñîë³äàðíîãî
áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, äðó-
ãèé ñòàíîâèòèìóòü îáîâ’ÿçêîâ³
â³äðàõóâàííÿ äëÿ òèõ, õòî ïðàöþº,
íà ïåðñîíàëüíèé ðàõóíîê, ÿêèì
ìàòèìå ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ ëè-
øå éîãî âëàñíèê ï³ñëÿ âèõîäó íà
ïåíñ³þ. Ó ðàç³ ïåðåä÷àñíî¿ ñìåð-
ò³ âëàñíèêà ïåíñ³éíîãî ðàõóíêó
ïðàâà íà íüîãî ïåðåõîäÿòü ñïàä-
êîºìöÿì. Íà òðåòüîìó ð³âí³ ïåí-
ñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ áóäå çàïðî-
âàäæåíî ïðèâàòí³ ïåíñ³éí³ ôîí-
äè, êóäè ìîæíà ïåðåêàçóâàòè äî-
äàòêîâ³ êîøòè. Òàê³ ïðèâàòí³ ïåí-
ñ³éí³ ôîíäè ìàòèìóòü â³äïîâ³äí³
ï³ëüãè äëÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñå-
ðåä íîâîââåäåíü — ïîäîâæåííÿ
â³êó âèõîäó íà ïåíñ³þ òà îáìå-

æåííÿ ¿¿ ðîçì³ðó äâàíàäöÿòüìà
ïðîæèòêîâèìè ì³í³ìóìàìè. Âåð-
õîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïåí-
ñ³éíî¿ ðåôîðìè ìàº ðîçãëÿíóòè
íàïðèê³íö³ ëþòîãî — íà ïî÷àòêó
áåðåçíÿ. Äî òîãî ìàþòü â³äáóòè-
ñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ â ðåã³î-
íàõ. ßê çàóâàæèëà Àëëà Øëàïàê,
çã³äíî ³ç çàêîíîì, âèêîíàâöåì
ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè âèçíà÷åíî
Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè òà éî-
ãî â³äïîâ³äí³ ï³äðîçä³ëè. Ïåíñ³é-
íèé ôîíä Êèºâà íå ï³äïîðÿäêî-
âàíèé àí³ äåïóòàòñüêîìó êîðïóñó
Êè¿âðàäè, àí³ Óïðàâë³ííþ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó. Âîäíî÷àñ ïàí³
Øëàïàê çàçíà÷èëà, ùî éäåòüñÿ
ëèøå ïðî çàêîíîïðîåêò ïåíñ³é-
íî¿ ðåôîðìè, ÿêèé ïåðåáóâàº íà
ñòàä³¿ ðîçãëÿäó òà äîîïðàöþâàí-
íÿ. “Çîêðåìà, 16 ëþòîãî â³äáó-
äóòüñÿ ïàðëàìåíòñüê³ ñëóõàííÿ ç
ïðèâîäó ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè â
Óêðà¿í³, ÿ îñîáèñòî òà ³íø³ ÷ëå-
íè íàøî¿ êîì³ñ³¿ â³çüìóòü ó íèõ
ó÷àñòü, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîàíàë³çóºìî
ðåçóëüòàòè”,— ðîçïîâ³ëà äåïó-
òàò
Продовження теми на стор. 4.
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Íîâ³ öèôðè äëÿ çàñëóæåíîãî â³äïî÷èíêó
Мінімальні розміри пенсій відповідно до За он У раїни

"Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з війсь ової сл жби, та дея их інших осіб" *

01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

для інвалідів з числа солдатів і матросів стро ової сл жби

інвалідам війни 1 р пи
(120% прожит ово о
мінім м )

900,00 916,80 940,80 960,00

інвалідам війни 2 р пи
(110% прожит ово о
мінім м )

825,00 840,40 862,40 880,00

інвалідам війни 3 р пи
(105% прожит ово о
мінім м )

787,50 802,20 823,20 840,00

інвалідам армії 1 р пи
(110% прожит ово о
мінім м )

825,00 840,40 862,40 880,00

інвалідам армії 2 р пи
(105% прожит ово о
мінім м )

787,50 802,20 823,20 840,00

інвалідам армії 3 р пи
(100% прожит ово о
мінім м )

750,00 764,00 784,00 800,00

для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів,
старших матросів і старшин -110% прожит ово о мінім м від
мінімально о розмір для інвалідів з числа солдатів і матросів

інвалідам війни 1 р пи 990,00 1008,48 1034,88 1056,00

інвалідам війни 2 р пи 907,50 924,44 948,64 968,00

інвалідам війни 3 р пи 866,25 882,42 905,52 924,00

інвалідам армії 1 р пи 907,50 924,44 948,64 968,00

інвалідам армії 2 р пи 866,25 882,42 905,52 924,00

інвалідам армії 3 р пи 825,00 840,40 862,40 880,00

для інвалідів з числа прапорщи ів і мічманів стро ової сл жби -120%
прожит ово о мінім м від мінімально о розмір для інвалідів з числа

солдатів і матросів

інвалідам війни 1 р пи 1080,00 1100,16 1128,96 1152,00

інвалідам війни 2 р пи 990,00 1008,48 1034,88 1056,00

інвалідам війни 3 р пи 945,00 962,64 987,84 1008,00

інвалідам армії 1 р пи 990,00 1 008,48 1 034,88 1 056,00

інвалідам армії 2 р пи 945,00 962,64 987,84 1 008,00

інвалідам армії 3 р пи 900,00 916,80 940,80 960,00

Мінімальний розмір пенсій по втраті од вальни а членам сімей
війсь овосл жбовцям.

Мінімальний розмір
пенсій по втраті
од вальни а членам
сімей
війсь овосл жбовців.

750,00 764,00 784,00 800,00

Мінімальні розміри пенсій інвалідам,
щодо я их встановлено зв'язо з Чорнобильсь ою атастрофою

01.07.2008
(Постанова КМУ

№ 654)

01.11.2009

Лі відатори наслід ів аварії на ЧАЕС 1986 році

Інвалідам 1 р пи 1200 рн. 1200 рн.

Інвалідам 2 р пи 1090 рн. 1090 рн.

Інвалідам 3 р пи 980 рн. 980 рн.

Лі відатори наслід ів аварії на ЧАЕС 1987—1990 ро ах
та особи, ева йовані 1986 році

Інвалідам 1 р пи 870 рн. 870 рн.

Інвалідам 2 р пи 820 рн. 820 рн.

Інвалідам 3 р пи 760 рн. 760 рн.

Інші інваліди (потерпілі)

Інвалідам 1 р пи 710 рн. 710 рн.

Інвалідам 2 р пи 655 рн. 655 рн.

Інвалідам 3 р пи 600 рн. 600 рн.

Діти інваліди 380,00 380,00

Îñê³ëüêè ó ïîñòàíîâàõ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.05.2008
¹ 530, 16.07.2008 ¹ 654 äàí³ ðîçì³ðè áóëè çàçíà÷åí³ ÷³òêèìè ñóìàìè,
à íå ó ñï³ââ³äíîøåíí³ äî ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, òî ç
01.11.2009 ð. äàí³ ðîçì³ðè íå ïåðåðàõîâóþòüñÿ.

Розміри підвищень, передбачених За оном У раїни
"Про стат с ветеранів війни, арантій їх соціально о захист "

Наймен вання підвищення % від
прожит ово о
мінім м

01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Підвищення інвалідам війни 1 р пи 50% 375,00 382,00 392,00 400,00

Підвищення інвалідам війни 2 р пи 40% 300,00 305,60 313.60 320,00

Підвищення інвалідам війни 3 р пи 30% 225,00 229,20 235,20 240.00

Підвищення часни ам бойових дій 25% 187,50 191,00 196,00 200,00

Підвищення членам сімей за иблих
(померлих) війсь овосл жбовців, померлих
інвалідів війни

25% 187,50 191,00 196,00 200,00

Підвищення часни ам війни, на ороджених
медаллю

15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Підвищення подр жжю померлих
часни ів бойових дій

10% 75,00 76,40 78,40 80,00

Підвищення подр жжю померлих
часни ів війни

10% 75,00 76,40 78,40 80.00

Підвищення часни ам війни 10% 75,00 76,40 78,40 80,00

Підвищення особам, я і мають
особливі засл и 41-45

70% 525,00 534,80 548,80 560,00

Розміри підвищень, передбачених За оном У раїни "Про жертви нацистсь их переслід вань":

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.1 р. ст. 6(2) 50% 375,00 382,00 392,00 400,00

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.2 р. ст. 6(2) 40% 300,00 305,60 313,60 320,00

Підвищення неповнолітнім в'язням інв.З р. ст. 6(2) 30% 225,00 229,20 235,20 240,00

Підвищення неповнолітнім в'язням ст. 6(1) 25% 187,50 191,00 196,00 200,00

Підвищення др ж.(чол.) померлих інв. Зазначених в
ст. 6(2) (ст. 6(4))

25% 187,50 191,00 196,00 200,00

Підвищення олишнім в'язням онцтаборів та інших
місць прим сово о тримання на ород мед. ст. 6(3)

15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Підвищення олишнім в'язням онцтаборів та інших
місць прим сово о тримання ст. 6(3)

10% 75,00 76,40 78,40 80,00

Підвищення др ж.(чол.) померлих інших жертв
нацис. переслід вань ст. 6(4)

10% 75,00 76,40 78,40 80,00

Розміри державної соціальної допомо и на до ляд інвалідам війни, передбачених За оном
У раїни "Про державн соціальн допомо особам, я і не мають права на пенсію та інвалідам":

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Державної соціальної допомо и на до ляд інвалідам війни
з числа війсь овосл жбовців 1 р пи;

50% 375,00 382,00 392,00 400,00

Державної соціальної допомо и на до ляд інвалідам війни
з числа війсь овосл жбовців 2 р пи;

25% 187,50 191,00 196,00 200,00

Державної соціальної допомо и на до ляд інвалідам війни
з числа війсь овосл жбовців 3 р пи;

15% 112,50 114,60 117,50 120,00

Державної соціальної допомо и на до ляд іншим інвалідам
війни 1, 2, 3 р п;

15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Щомісячна державна адресна допомо а інвалідам війни

Наймен вання % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Інвалідам 1 р пи 240% 1 800,00 1 833,60 1 881,60 1 920,00

Інвалідам 2 р пи 215% 1 612,50 1 642,60 1 685,60 1 720,00

Інвалідам 3 р пи 190% 1 425,00 1451,60 1 489,60 1 520,00

Учасни ам бойових дій 165% 1 237,50 1 260,60 1 293,60 1 320,00

Розмір надбав и на триманців відповідно до За он У раїни "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з війсь ової сл жби, та дея их інших

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11
Надбав а на триманців 50% 375,00. 382,00 392,00 400,00

Розмір надбав и, передбаченої За оном У раїни "Про донорство рові та її омпонентів":

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Надбав а донорам 10% 89,40 91,10 93,40 95,30

2.8 Підвищення дітям війни:

Наймен вання
підвищення

01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Підвищення дітям
війни

49,80 рн. 49,80 рн. 49,80 рн. 49,80 рн.

Îñê³ëüêè ó ïîñòàíîâàõ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.05.2008 
¹ 530 äàíå ï³äâèùåííÿ áóëî çàçíà÷åíå ÷³òêèìè ñóìàìè, à íå ó
ñï³ââ³äíîøåíí³ äî ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, òî ç 01.11.2009 ð.
äàíèé ðîçì³ð íå ïåðåðàõîâóºòüñÿ.

Розміри додат ової пенсії особам, віднесеним до 1 ате орії (ст. 50):

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Інвалідам 1 р пи 30% 225,00 229,20 235,20 240,00

Інвалідам 2 р пи 20% 150,00 152,80 156,80 160,00

Інвалідам 3 р пи 15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Дітям - інвалідам 15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Хворі на променев хвороб 15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Розміри додат ової пенсії особам, віднесеним до 2, 3, 4 ате орій (ст. 51):

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Особам, віднесеним до 2 ате орії 15% 112,50 114,60 117,60 120,00

Особам, віднесеним до 3 ате орії 10% 75,00 76,40 78,40 80,00

Особам, віднесеним до 4 ате орії 5% 37,50 38,20 39,20 40,00

Розмір омпенсаційної виплати за втрат од вальни а (ст. 52):

Наймен вання підвищення % 01.01.11 01.04.11 01.07.11 01.10.11

Компенсаційна виплата за втрат од вальни а 10% 75,00 76,40 78,40 80,00



Місце знаходження (адреса) Кіль ість м/м
відповідно до
схеми ОДР

Площа
( в. м)

Технічне
облашт вання

в л. Малиновсь о о маршала, 27/23 30 345,00 дорожні зна и

в л. Малиновсь о о маршала, 4 (напроти) 40 460,00 дорожні зна и

в л. Малиновсь о о маршала, 2 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Малиновсь о о маршала, 10 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Малиновсь о о маршала, 28 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Мате Зал и, 5 40 460,00 дорожні зна и

в л. Мате Зал и, 4-2 70 805,00 дорожні зна и

Мінсь е шосе, 2 200 2 300,00 дорожні зна и

просп. Мос овсь ий, 23а 75 862,50 дорожні зна и

в л. Ново остянтинівсь а, 22/15 80 920,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий (озеро Опечень) 560 6 440,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий — в л. Вербова 300 3 450,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий, 13 30 345,00 дорожні зна и

в л. Озерна, 1 80 920,00 дорожні зна и

в л. Озерна, 7 80 920,00 дорожні зна и

в л. Північна, 1 400 4 600,00 дорожні зна и

в л. Північна, 3 50 575,00 дорожні зна и

в л. Північна, 3 92 1 058,00 дорожні зна и

в л. Північна, 3а 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Північна, 5 227 2 610,50 дорожні зна и

в л. Північна, 7 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Полярна, 6 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Приозерна, 2в 60 690,00 дорожні зна и

в л. Резервна, 7 80 920,00 дорожні зна и

просп. Ро осовсь о о, 2 40 460,00 дорожні зна и

в л. С лярен а, 5 60 690,00 дорожні зна и

в л. С лярен а, 22 600 6 900,00 дорожні зна и

в л. Тимошен а маршала, 2 70 805,00 дорожні зна и

в л. Тимошен а маршала, 13а 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Тимошен а маршала, 13а 27 310,50 дорожні зна и

в л. Тимошен а маршала, 29б 60 690,00 дорожні зна и

в л. Тимошен а маршала, 21( м. Мінсь а) 250 2 875,00 дорожні зна и

Печерсь ий

в л. Барбюса Анрі, 9 24 276,00 дорожні зна и

в л. Барбюса Анрі, 9а 35 402,50 дорожні зна и

в л. Бо омольця а адемі а, 5 10 115,00 дорожні зна и

в л. Бо омольця а адемі а, 10 10 115,00 дорожні зна и

в л. Госпітальна, 4 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Госпітальна, 12 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Гр шевсь о о Михайла, 3а 60 690,00 дорожні зна и

в л. Гр шевсь о о Михайла, 24 45 517,50 дорожні зна и

в л. Дра омирова, 11/10 100 1 150,00 дорожні зна и

б льв. Др жби народів, 23 35 402,50 дорожні зна и

б льв. Др жби народів, 23 24 276,00 дорожні зна и

б льв.Др жби народів, 5 42 483,00 дорожні зна и

в л. Іванова Андрія, 19 16 184,00 дорожні зна и

пров. Інженерний 12 138,00 дорожні зна и

в л. Інстит тсь а, 1 35 402,50 дорожні зна и

в л. Інстит тсь а, 4 80 920,00 дорожні зна и

в л. Кі відзе,17 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Кі відзе, 21а 31 356,50 дорожні зна и

К т зова, 18/7 9 103,50 дорожні зна и

пров. Лабораторний, 1 40 460,00 дорожні зна и

пров. Лабораторний, 5 18 207,00 дорожні зна и

пров. Лабораторний, 9 12 138,00 дорожні зна и

пл. Либідсь а, 1 170 1 955,00 дорожні зна и

Либідсь а площа 329 3 783,50 дорожні зна и

в л. Мазепи Івана, 42/1 22 253,00 дорожні зна и

в л. Мазепи Івана, 4 22 253,00 дорожні зна и

в л. Мос овсь а, 3 35 402,50 дорожні зна и

в л. Мос овсь а, 24-26 26 299,00 дорожні зна и

в л. Л м мби Патріса 4/6 90 1 035,00 дорожні зна и

в л. Підвисоць о о, 7 24 276,00 дорожні зна и

в л. С оропадсь о о (СПД Мо ц дворі) 50 575,00 дорожні зна и

в л. Старонаводниць а, 6а 40 460,00 дорожні зна и

в л. Старонаводниць а, 6 50 575,00 дорожні зна и

в л. Старонаводниць а, 8 50 575,00 дорожні зна и

в л. Старонаводниць а, 8а 50 575,00 дорожні зна и

в л. Старонаводниць а, 42 350 4 025,00 дорожні зна и

в л. Старонаводниць а, 16 (Лейпцизна, 16-17/2) 30 345,00 дорожні зна и

в л. С ворова, 11 21 241,50 дорожні зна и

в л. Хрещати , 1 18 207,00 дорожні зна и

в л. Федорова, 4-6 26 299,00 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 55 22 253,00 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 77а 5 57,50 дорожні зна и

в л. Щорса, 31 50 575,00 дорожні зна и

в л. Щорса, 22-24 30 345,00 дорожні зна и

б льв. У раїн и Лесі, 21 70 805,00 дорожні зна и

Подільсь ий дорожні зна и

в л. Андріївсь а, 4 10 115,00 дорожні зна и

в л. Виш ородсь а, 47 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Братсь а, 17-19 70 805,00 дорожні зна и

просп. Гон адзе Геор ія, 18 70 805,00 дорожні зна и

просп. Гон адзе Геор ія, 18з 70 805,00 дорожні зна и

в л. Греч а маршала, 17 (вздовж с/х П ща-Водиця) 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Греч а маршала, 28 160 1 840,00 дорожні зна и

в л. Греч а маршала, 30 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Греч а маршала, 7 70 805,00 дорожні зна и

пров. Квітневий, 1(7) 25 287,50 дорожні зна и

в л. Мостиць а, 4 80 920,00 дорожні зна и

в л. Мостиць а, 9 70 805,00 дорожні зна и

в л. Пори а Василя, 20 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Пори а Василя, 20а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Пори а Василя, 5 90 1 035,00 дорожні зна и

просп. Правди, 19/3 110 1 265,00 дорожні зна и

просп. Правди, 19а 80 920,00 дорожні зна и

просп. Правди, 4 250 2 875,00 дорожні зна и

просп. Правди, 9 200 2 300,00 дорожні зна и

просп. Правди, 15-17 75 862,50 дорожні зна и

просп. Правди, 39 (Авто ооператив "Ві торія") 60 690,00 дорожні зна и

просп. Правди, 85 50 575,00 дорожні зна и

Садовсь о о, 1а 120 1 380,00 дорожні зна и

Садовсь о о, 2 300 3 450,00 дорожні зна и

Садовсь о о, 3 200 2 300,00 дорожні зна и

Садовсь о о, 8 80 920,00 дорожні зна и

в л. Світлиць о о, 35 30 345,00 дорожні зна и

в л. Світлиць о о, 35 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Світлиць о о, 35 (територія завод ) 60 690,00 дорожні зна и

просп. Свободи, 26 70 805,00 дорожні зна и

просп. Свободи, 2 30 345,00 дорожні зна и

в л. Сирець а, 13 70 805,00 дорожні зна и

в л. Сирець а, 1-3 80 920,00 дорожні зна и

в л. Ужвій Наталії 65 747,50 дорожні зна и

Шевчен івсь ий

в л. Артема, 9 в 10 115,00 дорожні зна и

в л. Андр щен а, з обох бо ів 90 1 035,00 дорожні зна и

в л. Б.Хмельниць о о, 12 а 50 575,00 дорожні зна и

в л. Борща івсь а, 2-6 80 920,00 дорожні зна и

в л. Вєтрова, 1-9 85 977,50 дорожні зна и

в л. Вєтрова (парна) 50 575,00 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 26 19 218,50 дорожні зна и

в л. Глибочиць а, 17 в 60 690,00 дорожні зна и

в л. Гончара, 34 35 402,50 дорожні зна и

в л. Греч а, 7 38 437,00 дорожні зна и

в л. Дмитрівсь а, 18/24 45 517,50 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 53 а 25 287,50 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 120 б 15 172,50 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 99 10 115,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 75 10 115,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 59 20 230,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 88 44 506,00 дорожні зна и

в л. Злато стівсь а, 11 - дорожні зна и

в л. Злато стівсь а, 27 120 1 380,00 дорожні зна и

в л. Злато стівсь а, 34-42 18 207,00 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 27 40 460,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 34 60 690,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 47 80 920,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 54 70 805,00 дорожні зна и

в л. Перовсь ої, 11 30 345,00 дорожні зна и

в л. Тимофеєвої 60 690,00 дорожні зна и

в л. Т полєва а адемі а, 30 30 345,00 дорожні зна и

в л. Т р енівсь а, 8-14 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Шол ден а 60 690,00 дорожні зна и

в л. Щерба ова, 1 30 345,00 дорожні зна и

Святошинсь ий район дорожні зна и

в л. Симирен а, 16 а 60 690,00 дорожні зна и

в л. Симирен а, 22 б - дорожні зна и

в л. Симирен а, 38 320 3 680,00 дорожні зна и

в л. Симирен а, 36 40 460,00 дорожні зна и

в л. Стро ача Тимофія, 11 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. 50-річчя Жовтня, 1 (Пшенічна) 350 4 025,00 дорожні зна и

в л.Героїв Космос 2 б 35 402,50 дорожні зна и

в л. Ри ова, 2 (між Ри ова, 2 та Я ба Колоса, 16) 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Жмеринсь а, 1а 444 5 106,00 дорожні зна и

в л. Жмеринсь а, 22 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Жмеринсь а, 26 20 230,00 дорожні зна и

в л. Чаадаєва, 2 а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Гната Юри, 7 20 230,00 дорожні зна и

в л. Гната Юри — просп. 50-річчя Жовтня 70 805,00 дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 1 50 575,00 дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 3 а 30 345,00 дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 7 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 17 70 805,00 дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 4 а - дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 11 80 920,00 дорожні зна и

в л. Сім'ї Сосніних, 23 170 1 955,00 дорожні зна и

в л. Зодчих, 5 40 460,00 дорожні зна и

просп. Корольова, 5 а 45 517,50 дорожні зна и

просп. Корольова, 7 а 115 1 322,50 дорожні зна и

просп. Корольова, 11/1 160 1 840,00 дорожні зна и

в л. Литвинен о-Воль ельм т, 4 90 1 035,00 дорожні зна и

в л. Палладіна (р- Троїць ий) - дорожні зна и

доро а Кільцева (шпалерний р- ) 100 1 150,00 дорожні зна и

б льв. Кольцова (напроти 1-5) 40 460,00 дорожні зна и

б льв. Кольцова, 20-24 47 540,50 дорожні зна и

в л. Т полєва а адемі а, 19 25 287,50 дорожні зна и
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в л. Мілютен а, 17 130 1 495,00 дорожні зна и

в л. Мілютен а, 28 120 1 380,00 дорожні зна и

просп. Мос овсь ий (пар Др жби Народів) 250 2 875,00 дорожні зна и

просп. Мос овсь ий (біля Мос овсь о о мост ) 350 4 025,00 дорожні зна и

в л. М рмансь а, 6 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. М рмансь а, 6а 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. М рмансь а, 6в 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. М рмансь а, 6 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Поп дрен а, 54 (напроти Бліц Авто) 50 575,00 дорожні зна и

в л. Рад нсь а, 1-5 150 1 725,00 дорожні зна и

в л.Шолом-Алейхема, 4-6 100 1 150,00 дорожні зна и

в л.Шолом-Алейхема, 6а 120 1 380,00 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема, 7 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема - в л.Братиславсь а 70 805,00 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема - в л. Ж ова маршала 50 575,00 дорожні зна и

в л. Дань евича Костянтина, 16 120 1 380,00 дорожні зна и

Дніпровсь ий район дорожні зна и

в л. Азейбарджансь а, 8 а 40 460,00 дорожні зна и

в л. Алма-Атинсь а, 72 50 575,00 дорожні зна и

в л. Березня івсь а, 17 - дорожні зна и

в л. Березня івсь а, 19 дорожні зна и

в л. Березня івсь а, 27 30 345,00 дорожні зна и

в л. Бойчен о, 2/6 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Бойчен о, - Дарниць ий б львар 15 172,50 дорожні зна и

просп. Броварсь ий (Гідропар ) 60 690,00 дорожні зна и

просп. Броварсь ий, 31а 50 575,00 дорожні зна и

просп. Ват тіна енерала, 14а 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Ват тіна енерала, 26 400 4 600,00 дорожні зна и

просп. Ват тіна енерала, 30 (2 стоян и) 250 2 875,00 дорожні зна и

в л.Верши ори Петра, 2 70 805,00 дорожні зна и

в л. Визволителів, 2 (вздовж пар ) 30 345,00 дорожні зна и

в л. Визволителів, 7 - дорожні зна и

просп. Воз'єднання, 7б 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Воз'єднання, 15 300 3 450,00 дорожні зна и

просп. Возз'єднання, 13а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Вос ресенсь а, 2а 300 3 450,00 дорожні зна и

Дніпровсь а набережна, 13 (зелена зона) 90 1 035,00 дорожні зна и

Дніпровсь а набережна, 7 70 805,00 дорожні зна и

в л. Ент зіастів, 1 80 920,00 дорожні зна и

в л. Ент зіастів, 5 30 345,00 дорожні зна и

в л. Ент зіастів, 47 70 805,00 дорожні зна и

в л. Жмачен о, 7 70 805,00 дорожні зна и

в л. Жмачен о, 9 70 805,00 дорожні зна и

в л. Калачівсь а, 11 80 920,00 дорожні зна и

в л. Калачевсь а, 13 - дорожні зна и

в л. Кибальчича Ми оли, 2 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Кибальчича Ми оли, 2а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Космічна, 1/10 60 690,00 дорожні зна и

в л. К рнатовсь о о, 2 300 3 450,00 дорожні зна и

Ленін радсь а площа 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Рас ової Марини, 4 - дорожні зна и

в л.Ми ільсь о-Слобідсь а, 5а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Рас ової Марини, 11 25 287,50 дорожні зна и

в л. Рас ової Марини, 13 30 345,00 дорожні зна и

в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 2б-4 50 575,00 дорожні зна и

в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 5а 60 690,00 дорожні зна и

в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 6/2 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Малиш а Андрія, 1 (Братислава) 60 690,00 дорожні зна и

в л. Малиш а Андрія, 9-15 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 21 15 172,50 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 37 а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 37в 30 345,00 дорожні зна и

в л. О іпної Раїси, 2 50 575,00 дорожні зна и

в л. О іпної Раїси, АС - 10 20 230,00 дорожні зна и

в л. Запорожця Петра, 26 - дорожні зна и

в л. Панельна, 2 (5) 700 8 050,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 18а 20 230,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 19а 60 690,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 21 70 805,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 26 20 230,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 27 30 345,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 29 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Поп дрен а, 18 50 575,00 дорожні зна и

в л. Поп дрен а, 52 20 230,00 дорожні зна и

в л. Празь а, 34 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Райд жна, 25 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Райд жна, 18 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Райд жна, 31 - дорожні зна и

в л. Райд жна, 37 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Райд жна, 39 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Ре енераторна, 4 60 690,00 дорожні зна и

в л. Сівашсь а, 1 50 575,00 дорожні зна и

в л. Серафимовича, 19 30 345,00 дорожні зна и

в л. Сер ієн а Івана, 16 30 345,00 дорожні зна и

в л. Сер ієн а Івана, 18 20 230,00 дорожні зна и

в л. Стальсь о о С леймана, 29 40 460,00 дорожні зна и

в л. Стальсь о о С леймана, 34 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Тичини Павла, 6а 30 345,00 дорожні зна и

просп. Тичини - в л. Березня івсь а 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Усен а Павла, 3 - дорожні зна и

в л. Червоно вардійсь а, 27а 40 460,00 дорожні зна и

Солом'янсь ий район

в л. Антонова авіа онстр тора, 5 б (2 стоян и) 80 920 дорожні зна и

в л. Білець о о а адемі а, 28 60 690 дорожні зна и

в л. Василен о Ми оли, 21 60 690 дорожні зна и

в л. Василен о Ми оли, 15 30 345 дорожні зна и

в л. Виборзь а, 70 60 690 дорожні зна и

в л. Вол о радсь а (навпроти б д. 33, 35) 50 575 дорожні зна и

в л. Волинсь а, 49 40 460 дорожні зна и

в л. Волинсь а, 34/1 30 345 дорожні зна и

в л. Героїв Севастополя, 10 20 230 дорожні зна и

в л. Т полєва а адемі а, 1 80 920,00 дорожні зна и

в л. Симирен а, 1 103 1 184,50 дорожні зна и

в л. Симирен а — в л. Жол дєва 40 460,00 дорожні зна и

в л. Жол дєва, 1 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Жол дєва, 6 200 2 300,00 дорожні зна и

Вели а Кільцева доро а (Край) 71 816,50 дорожні зна и

в л. Героїв Космос , 4 270 3 105,00 дорожні зна и

в л. Гната Юри, 20 32 368,00 дорожні зна и

в л. Ст са, 27а 220 2 530,00 дорожні зна и

в л. Ст са, 35/37 70 805,00 дорожні зна и

в л. Зодчих, 5 617 7 095,50 дорожні зна и

в л. Зодчих, 66-68( ишеня біля Кільцевой) 95 1 092,50 дорожні зна и

в л. Зодчих, 58а ( ишеня біля Кільцевой) 70 805,00 дорожні зна и

в л. Т л зи, 3б 8 92,00 дорожні зна и

в л. Б лаховсь о о, 4 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Ромена Ролана, 18 100 1 150,00 дорожні зна и

Ромена Ролана, 13-11 а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Святошинсь а, 5 177 2 035,50 дорожні зна и

в л. Святошинсь а, 15 270 3 105,00 дорожні зна и

в л. Малинсь а, 20 - дорожні зна и

в л. Мельничен а, 1 192 2 208,00 дорожні зна и

в л. На мова, 17 75 862,50 дорожні зна и

в л. Уборевича, 1а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Уборевича, 1а ( здовж Паладіна) 80 920,00 дорожні зна и

в л. Уборевича, 2 230 2 645,00 дорожні зна и

в л. Уборевича, 18 25 287,50 дорожні зна и

в л. Уборевича, 9 25 287,50 дорожні зна и

в л. Уборевича, 25 а 59 678,50 дорожні зна и

в л. Уборевича, 27 а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Уборевича, 29/22 - дорожні зна и

в л. Уборевича - в л. Чорнобильсь а 150 1 725,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 100/1 130 1 495,00 дорожні зна и

в л. Т полєва, 1 5 57,50 дорожні зна и

в л. Героїв Брест 96 1 104,00 дорожні зна и

в л. Сл жбова, 1 - дорожні зна и

в л. Стецен а, 23 (Т полєва, 23) 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Палладіна а адемі а, 23 333 3 829,50 дорожні зна и

просп. Палладіна а адемі а, 63 а 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. П шиної Феодори, 51(пор ч Перемо и, 144) 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 144 - дорожні зна и

в л. Котельни ова Михайла, 95 25 287,50 дорожні зна и

в л. К пріна, 4 102 1 173,00 дорожні зна и

в л. Відпочин , 22 80 920,00 дорожні зна и

Деснянсь ий

в л. Бальза а Оноре, 3 (з парної сторони) 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре АС № 8 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре (біля цер ви) 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре та в л. Драйзера 30 345,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре та в л. Каштанової (Каштанова) 350 4 025,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 10 40 460,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 16 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 26 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 50-54 (Через доро ) 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 53а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 53а 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 55 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 57 80 920,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 65 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 71 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 73а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 77а 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 78 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 86 (а/с № 3) 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 92-94 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Братиславсь а, 3 120 1 380,00 дорожні зна и

в л. Братиславсь а, 9 80 920,00 дорожні зна и

в л. Братиславсь а, 9а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Братиславсь а, 34 150 1 725,00 дорожні зна и

просп. Ват тіна енерала, 1 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Вол ова осмонавта, 8-10 50 575,00 дорожні зна и

в л. Вол ова осмонавта, 14-16 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Вол ова осмонавта, 26а 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Дань евича Костянтина, 11 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Драйзера Теодора, 1 50 575,00 дорожні зна и

в л. Драйзера Теодора, 8 50 575,00 дорожні зна и

в л. Драйзера Теодора, 23 400 4 600,00 дорожні зна и

в л. Драйзера Теодора, 31 70 805,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна, 1 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна — в л. Драйзера Теодора 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна, 11 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна, 43 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Ж ова маршала, 4, 4а 105 1 207,50 дорожні зна и

в л. За ревсь о о Ми оли, 12 600 6 900,00 дорожні зна и

в л. За ревсь о о Ми оли, 63 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. За ревсь о о Ми оли, 93 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Каштанова, 17 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Кіото, 5 400 4 600,00 дорожні зна и

в л. Кіото, 7 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Кіото, 9а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Кіото, 9б 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Кіото, 25 30 345,00 дорожні зна и

в л. Кіото, 24 300 3 450,00 дорожні зна и

просп. Мая овсь о о Володимира, 17 75 862,50 дорожні зна и

просп. Мая овсь о о Володимира, 26 70 805,00 дорожні зна и

просп. Мая овсь о о Володимира, 85 164 1 886,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 7 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 24-26 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 25 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 8 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 6 50 575,00 дорожні зна и

в л. Мілютен а, 4а 70 805,00 дорожні зна и
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в л. Героїв Севастополя, 23 500 5750 дорожні зна и

в л. Дале а, 22 200 2300 дорожні зна и

в л. Донця Михайла, 4 50 575 дорожні зна и

в л. Інд стріальна, 26 60 690 дорожні зна и

в л. Кадетсь ий ай, 13 0 дорожні зна и

в л. Качалова, 6 120 1380 дорожні зна и

в л. Климен а Івана, 25 35 402,5 дорожні зна и

в л. Климен а Івана, 5/2 20 230 дорожні зна и

пров. Ковальсь ий, 1 (напроти № 1) 46 529 дорожні зна и

в л. К дряшова, 5-9, 12-20 103 1184,5 дорожні зна и

в л. К рсь а, 15 100 1150 дорожні зна и

в л. К рсь а, 6 50 575 дорожні зна и

в л. Леваневсь о о, 2 70 805 дорожні зна и

в л.Леваневсь о о, 7 25 287,5 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 4(НК Бан ) 5 57,5 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 4 (Сільвер - центр) 13 149,5 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 4 (Євро-лізін ) 20 230 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 4 (Росто ) 10 115 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 4 (АВТ Баварія) 15 172,5 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 4 (вн трішній двір) 50 575 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 8 (2 стоян и) 81 931,5 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 19-27 34 391 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 23 80 920 дорожні зна и

пров. Машиноб дівельний, 26 60 690 дорожні зна и

в л. Механізаторів, 5 20 230 дорожні зна и

в л. Народно о Ополчення, 1 40 460 дорожні зна и

в л. Нижня - Ключова, 12 25 287,5 дорожні зна и

в л. Освіти, 1-3 120 1380 дорожні зна и

в л. Островсь о о Ми оли, 48/50 200 2300 дорожні зна и

просп. Повітрофлотсь ий, 63 80 920 дорожні зна и

просп. Повітрофлотсь ий, 86 0 дорожні зна и

в л. П люя Івана, 2 52 598 дорожні зна и

в л. Радчен о Петра, 25 60 690 дорожні зна и

в л. Світло ірсь а, 1 45 517,5 дорожні зна и

Севастопольсь а площа, 3 90 1035 дорожні зна и

в л. Солом'янсь а, 13 50 575 дорожні зна и

в л.Солом'янсь а, 15а 50 575 дорожні зна и

в л.Солом'янсь а, 17 50 575 дорожні зна и

в л.Солом'янсь а, 24 (2 стоян и) 25 287,5 дорожні зна и

в л. Солом'янсь а, 16 13 149,5 дорожні зна и

в л. С ри ова Василя, 3 27 310,5 дорожні зна и

в л. Т пі ова енерала, 11 50 575 дорожні зна и

в л.Уриць о о, 1 а 24 276 дорожні зна и

в л. Уриць о о, 14 250 2875 дорожні зна и

в л. Ушинсь о о, 38 15 172,5 дорожні зна и

просп. Червонозоряний, 10 15 172,5 дорожні зна и

б льв. Чо олівсь ий, 42 100 1150 дорожні зна и

в л. Ч ма а Василя, 5 20 230 дорожні зна и

в л. Героїв Севастополя, 1-9 41 471,5 дорожні зна и

в л. Героїв Севастополя, 19-13 26 299 дорожні зна и

в л. Героїв Севастополя, 8-18 41 471,5 дорожні зна и

в л. Народно о Ополчення, 5 16 184 дорожні зна и

в л. Народно о Ополчення, 5 а 21 241,5 дорожні зна и

Таблиця №2   до додатку № 13
до рішення Київської міської ради 

від 30.12.2010   № 573/5385

Земельні ділянки спеціально відведені для забезпечення 
паркування транспортних засобів

Назва земле орист вача Адреса ділян и Площа ділян и Технічне
облашт вання

Товариство з обмеженою
відповідальністю ба атопрофільна фірма
"Санація"

площа Во зальна 0.434 а Дорожні зна и

Підприємство з іноземними інвестиціями
"Ма Дональдз Ю рейн ЛТД"

площа Севастопольсь а, 1 0.421 а; 0.053 а Дорожні зна и

НДІ НФПП адміністративний б дино в л. Фр нзе, 160/20 0.153 а; 0.072 а Дорожні зна и

Гаражний ооператив "Вино радар" в л. Маршала Греч а, 9в 0.291 а; 0.906 а;
0.231 а

Дорожні зна и

А ціонерне товариство "У раїнсь а
автомобільна орпорація"

в л. М рмансь а, 6 2.042 а Дорожні зна и

ТОВ "Адмірал Інтернейшнл Лтд., Ін " в л. А адемі а
Заболотно о, 3

0.247 а Дорожні зна и

Автостояночний ооператив "Каштан" в л. Каштанова, 17 1.074 а Дорожні зна и

Виробничий ооператив "Свєта" з
самостійним стат сом

в л. Рад нсь а 0.998 а; 0.288 а Дорожні зна и

Кооператив з б дівництва та
е спл атації індивід альних стояно
"Кооперативна-6"

На розі просп.А адемі а
Палладіна,13/1 та
в л.Ірпінсь ої; просп.
А адемі а Палладіна, 13/1

0.088 а; 0.571 а Дорожні зна и

ТОВ "Фор м-А" в л. Вербова, 8 0.397 а Дорожні зна и

Авто аражний ооператив по
б дівництв та е спл атації аражів
(автостояно ) для збері ання
транспортних засобів, що знаходяться в
особистій власності ромадян
"Ви рівщина-2"

в л. Теодора Драйзера,
23

3.122 а Дорожні зна и

Кооператив автостояно "Райд а" просп. Генерала Ват тіна,
22

0.661 а; 0.717 а Дорожні зна и

Гаражний ооператив "Водни " в л. Еле три ів, 20а 1.804 а Дорожні зна и

ТОВ "Альянс Автопар " просп. Перемо и, 47 0.142 а Дорожні зна и

Авто ооператив по б дівництв та
е спл атації авто аражів "Мотор"

просп. На и, 49 2.467 а; 2.243 а Дорожні зна и

Громадсь а ор анізація "Фонд інвалідів
Чорнобиля" Деснянсь о о район
м.Києва

в л. Милославсь а, 17-23 2.296 а Дорожні зна и

Клімачов Віталій Володимирович рі в л.Райд жної та
М.Черемшини

0.414 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ХІМІМПЕКС-ДІМ"

в л. Межи ірсь а, 55/20 0.403 а Дорожні зна и

Авто ооператив по е спл атації
від ритих автостояно "Вербний"

в л. Бо атирсь а, 2 0.801 а; 0.752 а Дорожні зна и

Спільне раїнсь о-німець е товариство
з обмеженою відповідальністю
"АВТОЦЕНТР-КИЇВ"

в л. Оле си Довб ша, 32 0.719 а Дорожні зна и

Дочірнє підприємство "Автотранспортне
підприємство №6 від рито о
а ціонерно о товариства"Київб дтранс"

в л. Ізюмсь а, 5 1.374 а; 0.428 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Енер опласт"

просп. Петра Гри орен а 3.000 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРГО-СЕРВІС"

доро а Набережно-
Печерсь а, 4а

0.434 а Дорожні зна и

Гаражно-б дівельний ооператив
"Др жба 2"

в л. Тираспольсь а, 12 2.696 а; 0.294 а;
0.112 а; 0.039 а

Дорожні зна и

Приватне підприємство "ОБРІЙ 2000" в л. Ми оли За ревсь о о 1.053 а Дорожні зна и

Приватне ба атопрофільне на ово-
виробниче підприємство "ТАЛІСМАН"

в л. Вербова, 20 0.809 а Дорожні зна и

Підприємство "Мар он" формі
товариства з обмеженою
відповідальністю

в л. Еле тротехнічна, 43 2.559 а; 2.304 а Дорожні зна и

Кооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів
"Др жба"

в л. Мир , 102 0.350 а Дорожні зна и

Ком нальне підприємство "Шляхово-
е спл атаційне правління по ремонт
та триманню автомобільних шляхів та
спор д на них Печерсь о о район "
м.Києва

в л. Старонаводниць а,
40-42

0.485 а Дорожні зна и

Кооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів
"Дніпро"

в л. Північна, 3 2.215 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕЛ-Лада"

просп. Петра Гри орен а 0.801 а; 0.007 а;
0.014 а; 0.017 а

Дорожні зна и

Приватне підприємство "Г долі" в л. Анни Ахматової, 25 0.280 а Дорожні зна и

Деснянсь а районна м.Києві державна
адміністрація

в л. Оноре де Бальза а 0.556 а; 0.714 а;
0.734 а; 0.962 а;
0.902 а; 0.791 а;
0.812 а; 0.631 а;
0.806 а; 0.580 а;
0.823 а; 0.855 а;
1.552 а; 1.501 а;
0.617 а; 0.782 а

Дорожні зна и

Гаражно-б дівельний ооператив
"Запорізь ий"

в л.Запорізь а 1.183 а Дорожні зна и

Релі ійна ромада Римсь о-Католиць ої
Цер ви парафія Успіння Пресвятої Діви
Марії Дарниць ом районі м.Києва

в л. Срібно ільсь а 0.383 а; 0.449 а Дорожні зна и

Авто ооператив "Колос" по е спл атації
від ритої автостоян и

просп. Героїв Сталін рада,
39а

0.140 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рино -1"

в л. Еле тротехнічна, 4а 0.393 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛОС-ЛТД"

просп. Петра Гри орен а,
36-38

0.691 а Дорожні зна и

Ко т Р слана Іванівна просп. Петра Гри орен а,
36; просп. Петра
Гри орен а, 38

0.490 а; 0.573 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Делі атес"

в л. Кірово радсь а, 118 0.121 а; 0.005 а;
0.001 а; 0.024 а

Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Явір-95"

в л. Маршала Тимошен а
(розподільча см а)

0.500 а; 0.355 а Дорожні зна и

Ба атопрофільне підприємство
"Солідарність" формі товариства з
обмеженою відповідальністю

На розподільчій см зі
просп.Оболонсь о о

0.252 а; 0.016 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Євроте стиль"

в л. Оноре де Бальза а,
2а

0.298 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Явір-95"

в л. Маршала
Малиновсь о о, 6б

0.083 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Авва-сервіс"

просп. Героїв Сталін рада,
12

0.649 а Дорожні зна и

Миронець Олена Василівна просп. Лісовий, 25а; в л.
А адемі а К рчатова, 19а-
23; в л. Шолом-Алейхема,
12; в л. Мілютен а, 11а

0.070 а; 0.090 а;
0.050 а; 0.090 а;
0.080 а

Дорожні зна и

Кооператив, ви он ючий роботи по
б дівництв та е спл атації автостояно
для збері ання транспортних засобів,
що знаходяться в особистій власності
ромадян Ват тінсь о о район
"Ви рівщина"

в л. Оноре де Бальза а, 3 1.038 а; 0.858 а;
0.475 а; 0.463 а

Дорожні зна и

Кооператив по б дівництв та
е спл атації оле тивних автостояно
Дніпровсь о о район м.Києва
"Вос ресенсь ий"

в л. Райд жна, 31;
в л. К рнатовсь о о, 2

0.355 а; 0.689 а Дорожні зна и

Дочірнє підприємство "Сервісжитлоб д" в л. Володимирсь а, 22,
20/1 (літ.А, Б)

0.032 а Дорожні зна и

Від рите а ціонерне товариство
"Універсам № 22"

просп. Володимира
Мая овсь о о, 17

0.026 а; 0.142 а Дорожні зна и

Коле тивне підприємство "МАРТІ" в л. Ент зіастів, 1 0.180 а; 0.045 а Дорожні зна и

Міністерство оборони У раїни в л. Де тярівсь а, 32б 0.200 а Дорожні зна и

Ком нальне підприємство з питань
б дівництва житлових б дин ів
"Житлоінвестб д-УКБ"

земельні ділян и № 25 та
№ 27 (1-ша чер а) 3-й
мі рорайон житлово о
масив Позня и; ділян и
№ 26, 27 (др а чер а
б дівництва) 3-ом
мі рорайоні житлово о
масив Позня и

0.876 а; 0.639 а Дорожні зна и

Мале приватне підприємство "ЕРАЙ" пров. Інд стріальний, 23 0.041 а; 0.078 а Дорожні зна и

Рит альна сл жба спеціалізоване
ом нальне підприємство "Київсь ий
рематорій" ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

в л. Бай ова, 16 11.985 а; 0.350 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Авва-сервіс"

просп. Оболонсь ий (біля
станції метро "Героїв
Дніпра")

0.757 а; 0.540 а;
0.388 а

Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Авва-сервіс"

просп. Оболонсь ий (біля
озера Опечень)

1.008 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ініціатива ЛТД"

в л. Космонавта Вол ова,
26а

0.580 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АВТОЛІНІЯ"

на в л.Леніна між
в л.Першо о травня та
в л.Автотранспортною

0.535 а Дорожні зна и

А ціонерне товариство за рито о тип
виробничо- омерційна омпанія "СТС"

в л. Зодчих, 74 0.624 а; 0.333 а;
0.022 а; 0.030 а;
0.019 а; 0.085 а

Дорожні зна и



Ком нальне підприємство з питань б дівництва
житлових б дин ів "Житлоінвестб д-УКБ"

в л.Лариси Р ден о, 9-а
мі рорайоні житлово о масив
Осо ор и

0.415 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЛЕНАТ"

в л. Анрі Барбюса, 38 0.216 а Дорожні зна и

Дарниць а районна місті Києві рада 4-ом мі рорайоні житлово о
масив "Позня и"

0.176 а Дорожні зна и

приватне підприємство "Виробничо- омерційна
фірма"Мава"

в л. Борща івсь а, 154 1.992 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"АВТОКУРЕНІВКА"

в л. Резервна, 7 0.334 а Дорожні зна и

Приватне виробниче підприємство "Сірі с" в л. Копилівсь а, 67
орп. 5

0.233 а;
0.023 а

Дорожні зна и

Ком нальне підприємство з питань б дівництва
житлових б дин ів "Житлоінвестб д-УКБ"

земельна ділян а № 19 3-ом
мі рорайоні житлово о масив
Позня и

3.680 а Дорожні зна и

Підприємство, я е засноване на власності
об'єднання ромадян "Київсь е чбово-
виробниче підприємство N4 У раїнсь о о
товариства сліпих"

в л. Фанерна, 4 1.124 а;
0.223 а

Дорожні зна и

Кооператив автостояно "Райд а" просп. Генерала Ват тіна, 22-24 0.083 а;
0.177 а

Дорожні зна и

Дочірнє підприємство "У рспецсервістранс" в л. Злато стівсь а, 11 0.110 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Степ-Інвест"

10-й мі рорайон житлово о
масив Осо ор и-Північні; 10-
м мі рорайоні житлово о масив
"Осо ор и-Північні"

0.324 а;
0.324 а

Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Авва-сервіс"

в л. Північна, 1 1.221 а Дорожні зна и

Приватне підприємство "Форвард" в л. Освіти, 1-3 0.242 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Рин "

просп. Петра Гри орен а (в
межах розподільчої см и)

0.272 а Дорожні зна и

Від рите а ціонерне товариство "Київсь е
автотранспортне підприємство-2240"

в л. Павла Усен а, 8 6.262 а Дорожні зна и

Авто ооператив "Полярний" по е спл атації
від ритої автостоян и

в л. Полярна, 6 0.233 а Дорожні зна и

Ком нальне підприємство з питань б дівництва
житлових б дин ів "Житлоінвестб д-УКБ"

ділян и № 26, 27 (третя чер а
б дівництва) 3-ом мі рорайоні
житлово о масив Позня и

0.412 а Дорожні зна и

Ба атопрофільне підприємство "Солідарність"
формі товариства з обмеженою відповідальністю

в л. Маршала Малиновсь о о 0.115 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Солл р"

в л. Маршала Малиновсь о о 0.086 а Дорожні зна и

А ціонерне товариство холдин ова омпанія
"Київмісь б д"

просп. Ми оли Бажана 2.828 а;
4.224 а

Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Явір-95"

в л. Озерна 0.672 а;
0.710 а

Дорожні зна и

А ціонерно- омерційний бан соціально о
розвит "У рсоцбан "

в л. Ковпа а, 29 0.016 а Дорожні зна и

Від рите а ціонерне товариство "У рпідшипни " в л. Різниць а, 3 0.049 а;
0.051 а

Дорожні зна и

За рите а ціонерне товариство "Мандарин
Плаза"

в л. Мечни ова, 2-8 0.098 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БРІЗ-ІНВЕСТ"

просп. Мос овсь ий, 15б 0.400 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"АВТОБАНСЕРВІС"

в л. Бо атирсь а 0.190 а;
0.190 а

Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Епіцентр К"

перетин в л.С леймана
Стальсь о о та
в л.Братиславсь ої

0.514 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Фірма"БМТ-Сервіс"

в л. Бо атирсь а, 1 0.564 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Перша лізин ова омпанія"; За рите
а ціонерне товариство "Інвест-Холдін "

в л. Гвардійсь а, 80 0.220 а;
0.220 а

Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Делі атес"

в л. Кірово радсь а, 118 0.116 а;
0.116 а

Дорожні зна и

Ком нальне підприємство "Шляхово-
е спл атаційне правління по ремонт та
триманню автомобільних шляхів та спор д на
них Печерсь о о район " м.Києва

в л. Старонаводниць а, 40-42 0.378 а Дорожні зна и

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Фірма"БМТ-Сервіс"

просп. Мос овсь ий, 23а 0.325 а Дорожні зна и

Таблиця №3 до додатка № 13
до рішення Київської міської ради від 30.12.2010   № 573/5385

Межі територіальних зон м. Києва для визначення ставок збору 
за місця  паркування транспортних засобів

Заст пни місь о о олови
се ретар Київсь ої місь ої ради - О. Дов ий

Межі територіальних зон платних засобів пар вання

І територіальна зона

межах в лиць та площ:

пл. Європейсь а,

в л. Трьохсвятительсь а,

в л. Михайлівсь а,

в л. Вели а Житомирсь а,

в л. Володимирсь а,

в л. Льва Толсто о,

пл. Льва Толсто о,

в л. Вели а Василь івсь а,

в л. Са са ансь о о,

в л. Еспланадна,

в л. Басейна,

в л. Шов овична,

в л. Гр шевсь о о,

пл. Європейсь а

ІІ територіальна зона

межах в лиць та площ:

в л. Набережно-Хрещатиць а,

в л. Ярославсь а,

пров. Ярославсь ий,

в л. Нижній Вал,

в л. Глибочиць а,

в л. Артема,

в л. Мельни ова,

в л. О.Телі и,

в л. Довжен а,

в л. Інд стріальна,

б льв. Чо олівсь ий,

пр. Червонозоряний,

пл. Мос овсь а,

б льв. Др жби Народів,

Набережне шосе,

в л. Набережно-Хрещатиць а

ІІІ територіальна зона в лиці м. Києва від меж ІІ територіальної зони до меж м. Києва

Додаток 14
до рішення Київської міської Ради 

від 30.12.2010 № 573/5385

ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір в м. Києві

1. Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від яко!
го зараховуються до бюджету Києва.

2. Платники збору
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а

також особи без громадянства, які прибувають на терито!
рію м. Києва та отримують (споживають) послуги з тимча!
сового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити міс!
це перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають (більше 6 місяців на рік) у м. Ки!

єві, у тому числі на умовах договорів найму,
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти!інваліди та особи, що супроводжують

інвалідів І групи або дітей!інвалідів (не більше одного су!
проводжуючого);

г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та курсовками в са!

наторії та пансіонати.
3. Ставка збору
3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази

справляння збору.
4. База справляння збору
4.1. Базою справляння є вартість усього періоду прожи!

вання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього
Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на
харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагоджен!
ня та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні ра!
хунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд
(віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та пись!
мовий переклади, інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти
5.1. Справляння збору здійснюється:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожит!

ків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, са!
наторно!курортними закладами;

б) квартирно!посередницькими організаціями, які на!
правляють неорганізованих осіб на поселення у будинки
(квартири), що належать фізичним особам на праві власно!
сті або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами — під!
приємцями, які уповноважуються Київською міською радою
справляти збір на умовах договору, укладеного Київською
міською радою в особі Головного управління туризму і ку!
рортів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

5.2. Юридичні та фізичні особи — підприємці, які нада!
ють послуги з тимчасового проживання (ночівлі) та підпа!
дають під дію п. "в" п. п. 5.1. п.5 цього Положення, у місяч!
ний термін після набрання чинності відповідного рішення Ки!
ївської міської ради мають укласти договори з Київською
міською радою в особі Головного управління туризму і ку!
рортів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання

послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею),
і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у ра!
хунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору. Податковий період.
7.1. Збір сплачується до бюджету міста Києва авансови!

ми внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лю!
тому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних
авансових внесків відображаються у квартальній податковій
декларації, яка подається у терміни, передбачені для квар!
тального податкового періоду. Остаточна сума збору, обчис!
лена відповідно до податкової декларації за звітний (подат!
ковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансо!
вих платежів), сплачується у строки, визначені для квар!
тального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу
юридичної особи, що надає послуги з тимчасового прожи!
вання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового
агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як по!
даткового агента туристичного збору в органі державної по!
даткової служби за місцезнаходженням підрозділу.

8. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календар!

ному кварталу.

Заст пни місь о о олови — се ретар
Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

Додаток 15
до рішення Київської міської Ради 

від 30.12.2010 № 573/5385

Основні напрямки використання коштів програми 
вирішення Київським міським головою соціально,економічних 

проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців

І. Видатки, які визначаються функціями держави і переда!
ні на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпе!
чення найбільш повного їх виконання на основі принципу суб!
сидіарності (наближення до споживача соціальних послуг, га!
рантованих державною):

— державне управління;
— освіта;
— охорона здоров’я;
— соціальний захист та соціальне забезпечення;
— культура і мистецтво;
— фізична культура і спорт;
— інші видатки, пов’язані з виконанням делегованих повно!

важень.
ІІ. Видатки на реалізацію прав та обов’язків органів місце!

вого самоврядування щодо забезпечення належного функціо!
нування міського господарського комплексу та задоволення
потреб жителів міста в сфері соціально!культурних, житлово!
комунальних, побутових, торговельних, транспортних послуг і
послуг зв’язку, інших заходів, робіт, послуг:

— позашкільна освіта;
— соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) заходи місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок,

сім'ї;
б) місцеві заходи соціального захисту окремих категорій на!

селення;
в) заходи щодо підтримки громадських організацій;
— місцеві заходи розвитку житлово!комунального госпо!

дарства та благоустрою населених пунктів;
— культурно!мистецькі заходи місцевого значення;
— підтримка кінематографії та засобів масової інформації

місцевого значення;
— місцеві заходи з розвитку фізичної культури і спорту;
— утримання громадських приймалень;
— типове проектування, реставрація та охорона пам'яток

архітектури місцевого значення;
— транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін та тарифів на послуги міського пасажир!

ського транспорту і житлово!комунального господарства за рі!
шеннями органів місцевого самоврядування;

б) експлуатація дорожньої системи місцевого значення (в

тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтаж!
но!експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг
місцевого значення;

— будівництво, реконструкція, розширення, оснащення та
переоснащення діючих об’єктів виробничого і невиробничого
призначення;

— заходи з організації рятування на водах;
— погашення та обслуговування боргу органів місцевого са!

моврядування;
— природоохоронні заходи місцевого значення;
— управління комунальним майном;
— регулювання земельних відносин;
— підтримка розвитку науково!технічного потенціалу міста;
— заходи щодо підтримки малого і середнього бізнесу та

вітчизняного виробника;
— внески у статутні фонди комунальних підприємств;
— участь у зовнішньоекономічній діяльності;
— субвенції Державному бюджету України;
— інші видатки, пов’язані з виконанням власних повнова!

жень, спрямованих на забезпечення соціально!економічного і
культурного розвитку міста.

ІІІ. Видатки на реалізацію додаткових прав Київської місь!
кої ради, пов’язані зі здійсненням містом Києвом столичних
функцій та додаткових повноважень Київського міського голо!
ви:

— участь у вирішенні питань щодо розміщення та створен!
ня належних умов функціонування державних органів, пред!
ставництв інших держав та міжнародних організацій, у прото!
кольних заходах;

— участь у реалізації заходів загальнодержавних програм;
— участь у здійсненні заходів щодо збереження та віднов!

лення пам’яток історії, культури, релігії, архітектури та місто!
будування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що ма!
ють національне значення;

— інші видатки, пов’язані з виконанням додаткових повно!
важень Київського міського голови та Київської міської ради.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Додаток 16

до рішення Київської міської Ради 
від 30.12.2010 № 573/5385

ПОРЯДОК 
визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) 

у створенні соціальної та інженерно!транспортної інфраструктури 
м. Києва

1. Загальні положення
Цей Порядок визначає розмір пайової участі (внеску) за#

будовників (інвесторів) у створенні (розвитку) соціальної та
інженерно#транспортної інфраструктури м. Києва з ураху#
ванням оцінки соціально#економічного значення проектів
будівництва (реконструкції), перепланування, зміни функціо#
нального призначення об’єктів для міста в грошовому ви#
разі (гривнях) без ПДВ у цінах поточного року.

Пайова участь (внесок) забудовників (інвесторів) у ство#
ренні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури
міста (надалі — пайова участь) є внеском, який забудовник
(інвестор) має сплатити до бюджету м. Києва без урахуван#
ня ПДВ. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінан#
сування об’єктів соціальної та інженерно#транспортної інфра#
структури міста, передбачених в Програмі соціально#еконо#
мічного розвитку міста Києва.

Пайова участь включає в себе наступні складові:
— відшкодування витрат бюджету м. Києва на розшире#

не відтворення його ресурсів;
— плата забудовника (інвестора) за право реалізувати

свій проект будівництва (реконструкції), перепланування,
зміни функціонального призначення об’єктів на території
столиці.

Цей Порядок застосовується для визначення розмірів па#
йової участі:

— забудовників (інвесторів), що здійснюють на території
міста Києва будівництво (реконструкцію) будь#яких об'єк#
тів, незалежно від їх форми власності;

— при зміні функціонального призначення (перепрофі#
люванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та не#
виробничого призначення;

— при переплануванні будь#яких об'єктів із зміною та без
зміни функціонального призначення на території міста Ки#
єва;

— при зміні функціонального призначення жилих будин#
ків (приміщень) на нежилі відповідно до встановленого по#
рядку;

— при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекому#
нікаційних мереж.

Пайову участь не сплачують забудовники (інвестори), які
здійснюють:

— будівництво (реконструкцію) будь#яких об'єктів на за#
мовлення виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) та/або органів місцевого самовря#
дування та/або органів державної влади за кошти держав#
ного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;

— будівництво житла для соціально незахищених катего#
рій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м.
Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Ки#
єві державною адміністрацією, за рахунок коштів держав#
ного і місцевих бюджетів, державних підприємств, органі#
зацій, установ тощо;

— будівництво житла в багатоквартирних житлових бу#
динках, а також індивідуальних (котеджних) житлових бу#
динках для сімей, що перебувають на квартирному обліку в
м. Києві (підтверджується відповідною районною державною
адміністрацією) під площу нормативної забезпеченості жит#
лом черговиків квартобліку та за умов зняття їх з квартоб#
ліку після введення будинку в експлуатацію;

— будівництво доступного житла, що збудоване та бу#
дується за державної підтримки. Порядок його будівництва
та використання встановлено чинним законодавством Укра#
їни;

— будівництво (реконструкцію) спільно з комунальними
підприємствами та/або на їх замовлення об’єктів соціаль#
ної та інженерно#транспортної інфраструктури міста, перед#
бачених в Програмі соціально#економічного розвитку міста
Києва;

— реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) іс#
нуючих індивідуальних (приватних) житлових будинків у ме#
жах 50% від загальної площі;

— будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих до#
шкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'#
єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соці#
ального забезпечення тощо) за умов передачі їх у комуналь#
ну власність територіальної громади міста або району, що
підтверджується відповідними документами;

— будівництво об'єктів, що споруджуються в порядку ком#
пенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі но#
возбудованих об'єктів у комунальну власність, що підтвер#
джується відповідними документами;

— добудову об'єктів незавершеного будівництва, що бу#
ли придбані у процесі приватизації;

— будівництво релігійно#культових об'єктів;
— реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури

в частині площ, що не перепрофільовуються;
— відтворення втрачених об'єктів історико#архітектурної

спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;
— реставрацію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, іс#

торії та культури, якщо забудовниками (інвесторами) було
здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних
для проживання житлових будинків або будівель (споруд),
придбаних у процесі приватизації об'єктів, в частині площ,
що не нарощуються і не перепрофільовуються;

— будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енер#
гозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теп#
лових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних під#
станцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо;

— будівництво представництв іноземних держав відпо#
відно до Віденської конвенції;

— будівництво об’єктів, що споруджуються замість по#
шкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи
техногенних аварій;

— будівництво (реконструкцію) за власні кошти об’єктів,
передбачених Державною цільовою програмою підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Єв#
ропи 2012 з футболу.

Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створе#
ною розпорядженням Київської міської державної адмініс#
трації від 22.10.07 № 1403 "Про затвердження складу по#
стійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер#
шеного будівництва, інженерно#транспортної інфраструкту#
ри міста Києва", які здійснюють комплексну реконструкцію
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду від#
повідно до статті 12 Закону України "Про комплексну рекон#
струкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового
фонду", звільняються від сплати пайової участі у створенні
інженерно#транспортної та соціальної інфраструктури в час#
тині збільшеної площі наданого житла.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м.
Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.05
№ 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі забудов#
ників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно#транс#
портної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом
житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розра#
хункова сума пайового внеску зменшується на суму балан#
сової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх
місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчаль#
ні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких перед#
бачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'#
єктів до комунальної власності, що підтверджується відпо#
відними документами.

При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (ін#
весторів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом об’єктів
розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму
узгоджених з містом фактичних і підтверджених докумен#
тально витрат (платіжними документи, договорами), поне#
сених забудовником (інвестором) на створення зовнішніх
інженерних мереж, транспортних комунікацій та елементів
благоустрою загальноміського значення, що не відносять#
ся до проекту будівництва, незалежно від їх місця розташу#
вання (дорожньо#транспортні розв’язки, мости тощо), за
умови передачі останніх до комунальної власності міста, що
підтверджується відповідними документами.

2. Принципи визначення розміру пайової участі
Розмір пайової участі забудовників (інвесторів) у створен#

ні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури м.
Києва визначається за принципами:

* Компенсації витрат бюджету міста на розширене від#
творення соціальної та інженерно#транспортної інфраструк#
тури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міс#
та на розширене відтворення соціальної та інженерно#транс#
портної інфраструктури пропорційно до навантаження на ін#
фраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі ре#
алізації проекту будівництва (реконструкції).

* Комплексного підходу до розвитку соціальної та інже#
нерно#транспортної інфраструктури міста: соціальна та ін#
женерно#транспортна інфраструктура розвивається рівно#
мірно по всій території міста.

* Урахування соціально#економічного значення проектів
будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової учас#
ті забудовників (інвесторів) визначається з урахуванням со#
ціально#економічного значення проектів будівництва (ре#
конструкції) для міста.

* Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: ви#
значення розміру пайової участі з урахуванням соціально#
економічного значення проектів будівництва (реконструкції)
для міста має створювати сприятливі умови для залучення
інвестицій в економіку міста.

3. Фактори, що впливають на розмір пайової участі
На розмір пайової участі забудовників (інвесторів) впли#

вають:
* розрахункова вартість створення додаткової соціальної

та інженерно#транспортної інфраструктури м. Києва в роз#
рахунку на 1 кв. м загальної площі при будівництві (рекон#
струкції), переплануванні будь#яких об'єктів, незалежно від
їх форми власності, а також при зміні функціонального при#
значення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків
(приміщень) на нежитлові;

* економічна ефективність галузей народногосподарсько#
го комплексу міста;

* пріоритетність напрямків інвестування;
* територіальне розміщення об'єкта будівництва;
* граничний розмір пайової участі, що не перевищує вста#

новленого законом розміру.

4. Порядок залучення і використання пайових коштів за#
будовників (інвесторів) на створення соціальної та інженер#
но#транспортної інфраструктури м. Києва

4.1. Завдання та сфера дії Порядку
Цей Порядок регулює організаційні та економічні відно#

сини, пов'язані з залученням і використанням пайової учас#
ті забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інже#
нерно#транспортної інфраструктури м. Києва, та при оформ#
ленні договорів на сплату пайової участі у зв'язку із:

* будівництвом (реконструкцією) будь#яких об'єктів на те#
риторії міста Києва, крім тих, що споруджуються (рекон#
струюються) на замовлення виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) та/або органів
місцевого самоврядування та/або органів державної влади
за кошти державного та/або міського та/або районних у м.
Києві бюджетів;

* переплануванням приміщень із зміною та без зміни
функціонального призначення;

* зміною функціонального призначення (перепрофілю#
вання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та не#
виробничого призначення;

* зміною функціонального призначення житлових будин#
ків (приміщень) на нежитлові відповідно до встановленого
порядку;

* при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомуні#
каційних мереж.

4.2. Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо
пайових коштів

У всіх питаннях щодо організації залучення пайових кош#
тів виконавчий орган Київської міської ради (Київська місь#
ка державна адміністрація) виступає в особі Головного
управління економіки та інвестицій (далі — Управління).

Головним управлінням (за винятком Головного управлін#
ня економіки та інвестицій), управлінням, районним в м.
Києві державним адміністраціям, комунальним підприєм#
ствам та організаціям залучення на будь#яких засадах кош#
тів забудовників (інвесторів) як пайової участі у створенні
соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури м. Ки#
єва забороняється, за винятком фінансування конкретних
об'єктів, включених до затверджених Київською міською ра#
дою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно
з кошторисом зазначених об'єктів.

4.3. Платник пайової участі
Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або

уповноважена нею особа, яка оформляє:
* дозвільні документи на будівництво (реконструкцію),

перепланування;
* документи на землекористування для експлуатації та об#

слуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких
документація не була оформлена належним чином (земель#
ні питання, не вирішені у встановленому порядку);

* документи щодо зміни функціонального призначення
об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

* свідоцтво про право власності на переплановані об’єк#
ти та проінвестовані нежилі приміщення;

* документи щодо зміни функціонального призначення
жилих будинків (приміщень) на нежилих відповідно до вста#
новленого порядку;

* дозвільні документи на створення технічних засобів те#
лекомунікацій та телекомунікаційних мереж у м. Києві.

4.4. Форма сплати
Пайова участь сплачується у формі грошового внеску.
4.5. Вирішення питань щодо пайової участі та розрахун#

ки розмірів пайового внеску
Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки роз#

мірів пайового внеску здійснюються Управлінням після одер#
жання звернення забудовника (інвестора) і наступних обо#
в’язкових документів:

* при будівництві (реконструкції) будь#яких об’єктів, крім
телекомунікаційних мереж,— документи на землекористу#
вання, документи про затвердження у встановленому поряд#
ку проектної та кошторисної документації будівництва (ре#
конструкції) з техніко#економічними показниками, листом#
погодженням Головного управління містобудування, архі#
тектури та дизайну міського середовища, календарного гра#
фіку будівництва (реконструкції) та пропозицій щодо термі#
нів оплати пайового внеску;

* при інвестуванні будівництва нежилих приміщень — до#
говір інвестування, акт прийому#передачі приміщення ін#
вестору, технічний паспорт та погодження з Головним управ#
лінням містобудування, архітектури та дизайну міського се#
редовища подальшого функціонального призначення при#
міщення;

* при переплануванні об’єктів — правоустановчі доку#
менти на об’єкт перепланування, затверджений у встанов#
леному порядку проект перепланування, технічний паспорт
об’єкта до та після перепланування, погодження з Голов#
ним управлінням містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища подальшого функціонального при#
значення приміщення (в разі зміни його первісного при#
значення);

* при зміні функціонального призначення жилих будин#
ків (приміщень) на нежилі — відповідно до встановленого по#
рядку, після подання проекту розпорядження про зміну функ#
ціонального призначення та погодження з Головним управ#
лінням містобудування, архітектури та дизайну міського се#
редовища подальшого функціонального призначення;

* при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомуні#
каційних мереж — план зовнішніх мереж погоджений в Го#
ловному управлінні містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища.

Більш детальний перелік документів, що додаються до
звернення забудовником (інвестором), та порядок їх оформ#
лення затверджується відповідним наказом Управління.

Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки роз#
мірів пайового внеску у разі наявності співвласників (спів#
інвесторів) об’єкта здійснюються Управлінням після одер#
жання колективного звернення забудовників (інвесто#
рів)/власників об’єкта або звернення від одного з них та
письмової згоди інших.

4.6. Укладання договору про сплату пайової участі
Пайовий внесок сплачується на підставі договору між

містом (Управлінням) та забудовником (інвестором). Дого#
вір на сплату пайової участі оформлюється:

* при будівництві (реконструкції) будь#яких об'єктів —
після надання забудовником (інвестором) документів про
затвердження в установленому порядку проектної та кош#
торисної документації проекту, з відповідним коригуванням
договору після введення об’єкта в експлуатацію, та пере#
дує оформленню дозвільних документів на будівництво (ре#
конструкцію) в інспекції державного архітектурно#будівель#
ного контролю;

* при інвестуванні будівництва нежилих приміщень — піс#
ля погодження з Головним управлінням містобудування, ар#
хітектури та дизайну міського середовища функціонально#
го призначення та передує оформленню документів про
право власності;

* при переплануванні об’єктів — після погодження з Го#
ловним управлінням містобудування, архітектури та дизай#
ну міського середовища функціонального призначення (в
разі його зміни) та передує оформленню документів про
право власності;

* при зміні функціонального призначення (перепрофілю#
ванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та неви#
робничого призначення;

* при зміні функціонального призначення жилих будин#
ків (приміщень) на нежилі — після погодження Головним
управлінням містобудування, архітектури та дизайну місь#
кого середовища подальшого функціонального призначен#
ня до затвердження відповідного розпорядчого докумен#
та;

* при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомуні#
каційних мереж — після погодження в Головному управлін#
ні містобудування, архітектури та дизайну міського середо#
вища плану зовнішніх мереж та передує оформленню до#
звільних документів на створення технічних засобів телеко#
мунікацій та телекомунікаційних мереж у м. Києві.

4.7. Порядок та терміни сплати
Пайовий внесок сплачується на підставі договору між

містом (Управлінням) та забудовником (інвестором).
Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній

сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що ви#
значається у договорі між Управлінням та забудовником (ін#
вестором).

Кінцевий термін сплати пайового внеску встановлюєть#
ся договором або графіком, визначеним договором, але
при будівництві (реконструкції) об’єктів — не пізніше, як че#
рез календарний місяць після здачі об'єкта в експлуатацію.

Умови сплати пайового внеску визначаються у договорі
між Управлінням та забудовником (інвестором).

Кошти пайового внеску забудовник (інвестор) перерахо#
вує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального
фонду міського бюджету.

4.8. Результат сплати пайової участі
* У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внес#

ку єдиним платежем Управління видає підписану довідку
про одержання пайових коштів забудовника (інвестора) на
створення соціальної та інженерно#транспортної інфраструк#
тури міста.

* У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внес#
ку частинами відповідно до графіка, що встановлюється до#
говором про сплату пайового внеску, довідка, підписана
Управлінням, про одержання пайових коштів забудовника (ін#
вестора) на створення соціальної та інженерно#транспорт#
ної інфраструктури міста видається після остаточного роз#
рахунку, відповідно до умов укладеного договору.

* Довідка про повну сплату пайового внеску видається
Управлінням забудовнику (інвестору) для подання в інспек#
цію державного архітектурно#будівельного контролю, Го#
ловне управління комунальної власності м. Києва, Голов#
не управління житлового забезпечення, комунальне під#
приємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації
та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого май#
на".

* У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внес#
ку, розрахованого із застосуванням норми щодо його гра#
ничного розміру, встановленого законом, довідка, підписа#
на Управлінням, видається після підтвердження забудовни#
ком (інвестором) фактичних показників щодо вартості об'#
єкта будівництва відповідно до акта готовності об’єкта до
експлуатації та свідоцтва інспекції державного архітектурно#
будівельного контролю.

* У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внес#
ку, розрахованого з урахуванням витрат на будівництво
об’єктів інженерно#транспортної інфраструктури, що збу#
довані відповідно до технічних вимог міських інженерних
служб, довідка про повну сплату пайового внеску видаєть#
ся Управлінням забудовнику (інвестору) після надання до#
кументів, що підтверджують передачу об'єктів у комуналь#
ну власність міста, та проведення, в разі необхідності, оста#
точних розрахунків.

4.9. Контроль за сплатою внесків пайової участі забудов#
ників (інвесторів)

Контроль за своєчасним укладанням договорів на спла#
ту пайової участі та виконанням умов діючих договорів здій#
снюється шляхом перевірки фактичного стану будівництва
(реконструкції, перепланування) об’єктів та перевірки наяв#
ності документів згідно з чинним законодавством.
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4.10. Наслідки порушення забудовником (інвестором)
умов сплати пайових внесків

Забудовникам (інвесторам) без наявності укладеного до#
говору пайової участі у створенні соціальної та інженерно#
транспортної інфраструктури м. Києва з Управлінням забо#
роняється:

* починати на об’єкті будівництва (реконструкції) будь#
які будівельні або підготовчі роботи;

* видавати ордер на тимчасове порушення благоустрою
та його відновлення.

При зміні функціонального призначення об’єктів, пере#
плануванні забороняється видавати дозволи на здійснення
будь#якої діяльності, що потребує отримання дозволу (тор#
гівля, ігорні заклади тощо), без наявності довідки про спла#
ту пайового внеску за відповідним функціональним призна#
ченням.

У разі прострочення термінів сплати:
* забудовник (інвестор) несе відповідальність згідно з

умовами договору, укладеним між містом (Управлінням) та
забудовником (інвестором);

* розмір несплаченої частки пайового внеску забудовни#
ка (інвестора) коригується відповідно до умов договору на
величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати йо#
го розрахунку;

* призупиняється дія ордеру на тимчасове порушення
благоустрою та його відновлення.

При відсутності довідки Управління про сплату пайового
внеску забороняється:

* видача свідоцтв про право власності на завершені та
незавершені будівництвом або переплануванням об’єкти
Головним управлінням житлового забезпечення та Головним
управлінням комунальної власності м. Києва;

* реєстрація свідоцтв про право власності на завершені
будівництвом або переплануванням об’єкти в комунально#
му підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентари#
зації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого
майна".

4.11. Звільнення від сплати пайових внесків
Рішення про звільнення забудовника (інвестора) від спла#

ти пайової участі приймає Київська міська рада за подан#
ням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціаль#
но#економічного розвитку після визначення Управлінням
розміру пайової участі.

4.12. Використання пайових внесків
Рішення щодо розподілу та цільового використання кош#

тів пайових внесків приймає Київська міська рада при за#
твердженні Програми соціально#економічного розвитку міс#
та Києва на кожний рік. Кошти, що надходять від сплати па#
йових внесків, спрямовуються виключно на фінансування
об’єктів соціальної та інженерно#транспортної інфраструк#
тури міста, передбачених у Програмі соціально#економічно#
го розвитку міста Києва.

5. Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску)
забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженер#
но#транспортної інфраструктури м. Києва

Розмір пайової участі забудовників (інвесторів) у створен#
ні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури міс#
та визначається за наступним алгоритмом:

* Визначити галузь народногосподарського комплексу
міста (функціональне призначення об’єкта), в якій буде ре#
алізовуватись проект будівництва (реконструкції, перепла#
нування, зміни функціонального призначення обТєкта).

* За розрахунковими таблицями 1#3, в залежності від га#
лузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструк#
ції) або функціонального призначення об’єкта, визначити
норматив розміру пайової участі в розрахунку на 1 кв. м за#
гальної площі будь#яких об'єктів незалежно від їх форми
власності та при зміні функціонального призначення діючих
об'єктів, у тому числі жилих будинків (приміщень) на нежи#
лі.

* Визначити загальну площу об'єкта (для автозаправних
станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок,
ринків, стаціонарних парків атракціонів та інших площинних
споруд — площа території, для телекомунікаційних мереж —
довжина каналу (кабелю), для інших об'єктів — загальна
площа будівель і споруд), для якого визначається розмір
внеску на розвиток інфраструктури міста.

* Визначити економіко#планувальну зону, в якій перед#
бачається здійснювати будівництво (реконструкцію, пере#
планування, зміну функціонального призначення об’єкта)
згідно з проектом, відповідно до рішення Київської міської
ради від 26 липня 2007 року № 43/1877 "Про затверджен#
ня технічної документації з нормативної грошової оцінки зе#
мель міста Києва та Порядку її визначення" (із змінами).

* За розрахунковою таблицею 4, залежно від ситуацій#
ного класу економіко#планувальної зони, в якій буде здій#
снюватись будівництво згідно з проектом будівництва (ре#
конструкції), визначити зональний коефіцієнт, що враховує
територіальне розміщення об'єкта будівництва.

* При будівництві житлових будинків з вбудовано#при#
будованими приміщеннями розмір пайової участі розрахо#
вується як сума двох складових. Перша з них становить ве#
личину пайової участі, розраховану за нормативами під жит#
лову частину будинку. Друга складова становить величину
пайової участі, розраховану за нормативом відповідно до
функціонального призначення вбудовано#прибудованих при#
міщень.

* При розрахунках пайової участі об’єктів незавершено#
го будівництва з врахуванням положень частини 3 статті 3
Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової
кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будів#
ництва" розмір пайового внеску розраховується відповідно
до нормативів, що діяли на момент підписання договору
про сплату пайової участі.

* При збільшенні техніко#економічних показників об’єк#
та (в тому числі у разі невідповідності техніко#економічних
даних даним відповідної експертизи), внаслідок чого сума
пайового внеску має бути збільшена, робиться додатковий
перерахунок розміру пайового внеску.

* При збільшенні техніко#економічних показників інвес#
тиційного проекту, будівництво якого здійснюється відпо#
відно до проведеного Управлінням інвестиційного конкур#
су, сума пайового внеску збільшується у відповідності до
умов інвестиційного конкурсу, інвестиційного договору, але
не може перевищувати встановлених цим Порядком гра#
ничних розмірів.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м.
Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.05
№ 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі забудов#
ників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно#транс#
портної інфраструктури м. Києва, у зв'язку з будівництвом
житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо, розра#
хункова сума пайового внеску зменшується на суму балан#
сової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх
місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчаль#
ні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких перед#
бачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'#
єктів до комунальної власності, що підтверджується відпо#
відними документами.

При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (ін#
весторів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва, у зв'язку з будівництвом (рекон#
струкцією) об’єктів, розрахункова сума пайового внеску
зменшується на суму узгоджених з містом фактичних і під#
тверджених документально витрат (платіжними документа#
ми, договорами), понесених забудовником (інвестором) на
створення зовнішніх інженерних мереж, транспортних кому#
нікацій та елементів благоустрою загальноміського значен#
ня, що не відносяться до проекту будівництва, незалежно
від їх місця розташування (дорожньо#транспортні розв’яз#
ки, дороги, мости тощо), за умови передачі останніх до ко#
мунальної власності міста, що підтверджується відповідни#
ми документами.

6. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) забудов#
ника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно#транс#
портної інфраструктури міста

6.1. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#
вестора) при новому будівництві

Розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створен#
ні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури міс#
та з урахуванням оцінки соціально#економічного значення
проектів будівництва для міста розраховується за наступ#
ною формулою:

Bb
o = nj x s x k,  де (1)

Bb
o— розмір пайової участі забудовника (інвестора) при

реалізації проекту будівництва в j#й галузі народногоспо#
дарського комплексу міста;

nj — норматив розміру пайової участі забудовників (ін#
весторів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально#
економічного значення проектів будівництва для міста в j#й
галузі народногосподарського комплексу, їх функціональ#
ного призначення;

s — загальна площа об'єкта, для якого визначається роз#
мір внеску;

k — узагальнюючий коригуючий коефіцієнт.
Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт (k) розраховуєть#

ся за наступною формулою:
k = kз х Іі,  де (2)
kз— зональний коефіцієнт;
Іі— індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2009 до почат#

ку місяця, в якому здійснюється розрахунок.
6.2. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#

вестора) при реконструкції, переплануванні та при зміні
функціонального призначення об'єкта без реконструкції, пе#
репланування

6.2.1. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#
вестора) при реконструкції без приросту загальної площі, ко#
ли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціо#
нального призначення діючого об'єкта.

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (ін#
вестора) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально#еко#
номічного значення проектів будівництва реконструкції для
міста (Br

o) розраховується за наступною формулою:
Br

o = n x s x k,  де (3)
n — приріст нормативу розміру пайової участі забудов#

ників (інвесторів), який розраховується за наступною фор#
мулою:

n = nj — nk,  де (4)
nj# норматив розміру пайової участі забудовників (інвес#

торів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної ін#
фраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально#еко#
номічного значення проекту реконструкції для міста в j#й га#
лузі народногосподарського комплексу, що відповідає но#
вому (запланованому) профілю об'єкта;

nk — норматив розміру пайової участі забудовників (ін#
весторів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально#
економічного значення проектів будівництва (реконструкції)
для міста в k#й галузі народногосподарського комплексу, що
відповідає попередньому профілю об'єкта.

У випадку зміни функціонального призначення (перепро#
філювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів по#
зашкільного виховання nk дорівнює нулю.

У випадку реконструкції, перепланування, перепрофі#
лювання, зміни функціонального призначення промисло#
вих (виробничих) підприємств (або їх частин), комплексів

під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення, роз#
важальні комплекси, СТО, мийки тощо, а також при пере#
профілюванні магазинів продовольчих товарів під іншу
функцію приріст нормативу n розраховується за наступною
формулою:

n = nj — nk x 0,3 (4.1)
6.2.2. Розрахунок розміру пайової участі забудовника

(інвестора) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінює#
ться та створюються нові площі.

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (ін#
вестора) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально#еко#
номічного значення проектів будівництва реконструкції для
міста (Br

o) розраховується як сума двох складових за наступ#
ною формулою:

Br
o = nj x s1 x k1 + n x s2 x k2,  де (5)

nj x s1 x k1 — розмір пайової участі забудовника (інвес#
тора) при створенні нових площ в ході проведення рекон#
струкції. Розраховується аналогічно до формули (1);

n x s2 x k2 — приріст пайової участі забудовника (інвес#
тора) при проведенні реконструкції із зміною профілю діяль#
ності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3).

У випадку, якщо Br
o менше нуля, пайова участь не спла#

чується.
6.2.3. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#

вестора) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змі#
нюється та створюються нові площі.

Якщо проведення реконструкції передбачає введення в
експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта
реконструкції, то розмір пайової участі визначається за фор#
мулою:

Bb
o = nj x s x k,  де (6)

Bb
o — розмір пайової участі забудовника (інвестора) при

реалізації проекту реконструкції в j#й галузі народногоспо#
дарського комплексу міста;

nj — норматив розміру пайової участі забудовників (інвес#
торів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної ін#
фраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально#еко#
номічного значення проектів будівництва для міста в j#й га#
лузі народногосподарського комплексу, що відповідає функ#
ціональному призначенню об’єкта реконструкції;

s — додатково створені площі при проведенні перепла#
нування об’єкта;

6.2.4. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#
вестора) при зміні функціонального призначення жилих бу#
динків (приміщень) на нежилі, без реконструкції, перепла#
нування.

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (ін#
вестора) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально#еко#
номічного значення проекту для міста (Br

o) розраховується
за наступною формулою:

Br
o = n x s x kf x k,  де (7)

n — норматив розміру пайової участі забудовників (ін#
весторів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально#
економічного значення проекту реконструкції для міста в га#
лузі народногосподарського комплексу, що відповідає но#
вому (запланованому) профілю об'єкта;

kf — коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фі#
зичної придатності будинку. Цей коефіцієнт визначений на
основі інформації щодо введення#вибуття та реконструкції
житлового фонду станом на 01.01.2009 і дорівнює 0,777;

k # узагальнюючий коригуючий коефіцієнт;
s — площа жилого будинку (приміщення), функціональ#

не призначення якого змінюється на нежитлове.
6.2.5. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#

вестора) при переплануванні, коли профіль об'єкта не змі#
нюється та створюються нові площі.

Якщо проведення перепланування передбачає введення
в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єк#
та перепланування, то розмір пайової участі визначається
за формулою:

Bb
o = nj x s x k,  де (8)

Bb
o — розмір пайової участі забудовника (інвестора) при

реалізації проекту перепланування в j#й галузі народногос#
подарського комплексу міста;

nj — норматив розміру пайової участі забудовників (ін#
весторів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально#
економічного значення проектів будівництва для міста в j#й
галузі народногосподарського комплексу, що відповідає
функціональному призначенню об’єкта перепланування;

s — додатково створені площі при проведенні перепла#
нування об’єкта.

6.2.6. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (ін#
вестора) при переплануванні, коли профіль об'єкта змінює#
ться та створюються нові площі.

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (ін#
вестора) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально#еко#
номічного значення проектів будівництва (реконструкції) для
міста (Br

o) розраховується як сума двох складових за наступ#
ною формулою:

Br
o = nj x s1 x k1 + n x s2 x k2,  де (9)

nj x s1 x k1 — розмір пайової участі забудовника (інвес#
тора) при створенні нових площ у ході проведення перепла#
нування. Розраховується аналогічно до формули (1);

n x s2 x k2 — приріст пайової участі забудовника (інвес#
тора) при проведенні перепланування із зміною профілю ді#
яльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули
(3).

У випадку, якщо Br
o менше нуля, пайова участь не спла#

чується.

6.3. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внес#
ків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та ін#
женерно#транспортної інфраструктури міста

Граничний розмір пайової участі (внеску) забудовників
(інвесторів) у створенні соціальної та інженерно#транс#
портної інфраструктури міста розраховується, виходячи із
загальної кошторисної вартості будівництва (реконструк#
ції) об’єкта та не перевищує встановленого законом роз#
міру.

Проведення остаточного розрахунку розміру пайового
внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його
граничного розміру, здійснюється Управлінням після надан#
ня забудовником (інвестором) фактичних показників щодо
вартості об'єкта будівництва відповідно до акта готовності
об’єкта до експлуатації та свідоцтва інспекції державного
архітектурно#будівельного контролю.

У випадку, якщо забудовником (інвестором) не надані
документи про затвердження у встановленому порядку кош#
торисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта, роз#
рахунок обсягу пайової участі проводиться відповідно до п.
6.1 та п. 6.2 цього Порядку без застосування норм щодо гра#
ничного розміру.

6.3.1. Розрахунок граничного розміру пайової участі
(внесків) забудовників (інвесторів) при будівництві (рекон#
струкції) нежитлових будівель та споруд (крім будівель за#
кладів культури та освіти, медичного та оздоровчого при#
значення).

Граничний розмір пайового внеску забудовників (інвес#
торів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної ін#
фраструктури міста при будівництві (реконструкції) нежит#
лових будівель та споруд (крім будівель закладів культури
та освіти, медичного та оздоровчого призначення) розра#
ховується за наступною формулою:

Гн = Вкб * 0,10,  де (10)
Гн — граничний розмір пайової участі забудовників (ін#

весторів) для будівництва (реконструкції) нежитлових буді#
вель та споруд;

Вкб — затверджена у встановленому порядку загальна
кошторисна вартість будівництва (реконструкції) нежитло#
вих будівель та споруд.

6.3.2. Розрахунок граничного розміру пайової участі
(внесків) забудовників (інвесторів) при будівництві (рекон#
струкції) житлових будинків, будівель закладів культури та
освіти, медичного та оздоровчого призначення.

Граничний розмір пайового внеску забудовників (інвес#
торів) у створенні соціальної та інженерно#транспортної ін#
фраструктури міста при будівництві (реконструкції) житло#
вих будинків, будівель закладів культури та освіти, медич#
ного та оздоровчого призначення розраховується за наступ#
ною формулою:

Гж = Вкб * 0,04,  де (11) 
Гж — граничний розмір пайової участі забудовників (ін#

весторів) при будівництві житлових будинків, будівель за#
кладів культури та освіти, медичного та оздоровчого при#
значення;

Вкб — затверджена у встановленому порядку загальна
кошторисна вартість будівництва житлових будинків, буді#
вель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчо#
го призначення.

7. Перехідні положення
7.1. Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування

рішення про його затвердження.
7.2. Відповідно до статті 3 розділу ІІ Закону України "Про

запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток бу#
дівельної галузі та житлового будівництва" додатково за#
стосовуються наступні положення:

7.2.1. Забудовники (інвестори), що здійснюють будів#
ництво житла, мають право на відстрочення термінів спла#
ти пайового внеску, встановлених договором.

Підставою для відстрочення (перенесення) термінів спла#
ти пайового внеску є заява таких забудовників (інвесторів),
що подається до Головного управління економіки та інвес#
тицій не пізніше передбаченого договором строку сплати па#
йового внеску або його частини, відповідно до графіка, із
зазначенням суми, терміну відстрочення та причин немож#
ливості сплати, що підтверджується відповідними докумен#
тами.

7.2.2. У разі прострочення термінів сплати пайового внес#
ку забудовниками (інвесторами), що здійснюють будівниц#
тво (реконструкцію) об’єктів, призупиняється дія ордеру на
тимчасове порушення благоустрою та його відновлення до
погашення заборгованості, що виникла.

7.2.3. При оформленні права власності на об’єкти не#
завершеного будівництва та їх частини з метою подаль#
шого продажу чи передачі в іпотеку, обов’язковим є на#
дання довідки Головного управління економіки та інвес#
тицій про повну сплату пайового внеску забудовником (ін#
вестором).

7.3. Рішення щодо зарахування витрат забудовників (ін#
весторів) на створення зовнішніх інженерних мереж, які
прийняті до комунальної власності територіальної громади
м. Києва відповідними розпорядчими документами, в раху#
нок сплати пайового внеску та щодо відстрочення (перене#
сення) термінів сплати пайового внеску по укладених дого#
ворах приймає постійна комісія Київради з питань бюдже#
ту та соціально#економічного розвитку за поданням Голов#
ного управління економіки та інвестицій на підставі заяви
забудовника (інвестора) із зазначенням суми, терміну від#
строчення та причин неможливості сплати, які є підставою
для відстрочення платежу, що підтверджується відповідни#
ми документами.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий



Ф н ціональне призначення об'є та Норматив, рн

Житлове б дівництво

Житловий фонд соціально о призначення, що безоплатно надається ромадянам У раїни, я і
потреб ють соціально о захист та/або переб вають на вартирній черзі:

соціальне житло, що безоплатно надається ромадянам У раїни, я і потреб ють соціально о
захист та/або переб вають на вартирній черзі

11,5

спеціалізовані б дин и для ветеранів війни та праці, ромадян похило о ві та інвалідів 11,5

соціальні ртожит и 9,2

дитячі б дин и, прит л и, ш оли-інтернати 6,9

спеціалізовані б дин и для бідних та безприт льних 9,2

тимчасовий прит ло для дорослих 9,2

Б дин и ба ато вартирні:

масової заб дови, типово о план вання 12,5

типово о план вання з об'є тами поб тово о призначення 13,8

по ращено о план вання з розвин тою інфрастр т рою 18,9

по ращено о план вання підвищеної омфортності (з об'є тами соціально-поб тово о
призначення)

21,9

Б дин и індивід альні (приватні) та садові (дачні) індивід альної заб дови
(в т.ч. ба ато вартирні):

за альною площею до 200,0 в.м 11,5

за альною площею більше 200,0 в.м:

підвищеної омфортності 25,0

з розвин тою інфрастр т рою 23,0

облаштовані пар ами та садами 15,6

за альною площею більше 500,0 в.м 28,9

за альною площею більше 500,0 в.м з розвин тою інфрастр т рою 34,8

Господарсь і спор ди на присадибних ділян ах:

за альною площею (площею заб дови) до 30,0 в.м 6,9

за альною площею (площею заб дови) більше 30,0 в.м 11,5

Приміщення (б дівлі) житлово- ом нально о осподарства 9,2

Інші ате орії житла:

Г ртожит и 11,5

Б дин и для оле тивно о проживання 13,8

Ре онстр ція і доб дова житла 16,1

Б дівництво аті ових і мансардних поверхів 25,0

Інші б дин и та приміщення житлово о призначення 13,8

Х

Таблиця 1 до додатка 16
до рішення Київської міської ради

від 30.12.2010 року № 573/5385

Нормативи розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) 
у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів 
житлового будівництва

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

Таблиця 2 до додатка 16 до рішення
Київської міської ради

від 30.12.2010 року № 573/5385

Нормативи розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) 
у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів 
нежитлового будівництва

Спортивні омпле си більше 400 в.м 65,0

Зали імнастичні, бас етбольні, волейбольні, тенісні тощо 39,0

Басейни від риті для плавання 32,5

Басейни риті для плавання 23,4

Тири 32,5

Інші б дівлі за ладів освітньо о, медично о та оздоровчо о призначення 29,3

Б дівлі поб тово о обсл ов вання

Комбінати поб тово о обсл ов вання населення і б дин и поб т 46,2

Пральні та хімчист и 39,6

Майстерні, том числі:

з ремонт поб тових машин і приладів 39,6

з ремонт вз ття та ш ір алантереї 33,0

з надання інших поб тових посл 46,2

Салони та ательє ви отовлення одя 39,6

Салони раси, осметичні салони 66,0

Пер арні 46,2

Са ни та лазні 52,8

Інші б дівлі за ладів поб тово о обсл ов вання 39,6

Гаражі, пар ін и та автостоян и

Гаражі, cтоян и автомобільні, пар ін и, майданчи и тимчасово о відстою автотранспорт
наземні:

аражі 35,7

автостоян и 30,6

пар ін и 25,5

Гаражі, cтоян и автомобільні, пар ін и, майданчи и тимчасово о відстою автотранспорт
підземні

аражі 15,3

пар ін и 12,8

Тор івля

Продовольчі ма азини (в т.ч. о ремо розташовані)

б дівлі (приміщення) за альною площею до 500 в.м 54,4

б дівлі (приміщення) за альною площею більш ніж 500 в.м 47,6

Спеціалізовані ма азини з продаж марочних продовольчих товарів (табачні вироби, чай,
ава, морепрод ти та ін.)

54,4

Ма азини з продаж ал о ольних напоїв 61,2

Ма азини одя та вз ття 54,4

Ма азини ш іри та х тра 61,2

Ма азини алантереї та поб тової хімії 61,2

Ма азини з продаж спортивно о спорядження та інвентарю 54,4

Ма азини вітів та садово-о ородньо о інвентарю 47,6

Соціальні ма азини (ма азини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених
ате орій, молочні хні тощо)

10,0

Б ті и:

б ті и о ремо розташовані 68,0

б ті и в с ладі омпле сів 61,2

Ма азини з продаж і рашо та товарів для дітей 47,6

Зоома азини 54,4

Ма азини меблів та сантехні и 54,4

Ма азини з продаж б дівельних матеріалів 47,6

Ма азини еле троні и та поб тової техні и 47,6

Книж ові ма азини та з продаж полі рафічної прод ції 40,8

Тор ові центри (шопін -моли), непродовольчі ма азини:

з розвин тою інфрастр т рою 59,4

облаштовані автостоян ами (пар ін ами) 47,6

роздрібної тор івлі 43,6

інші непродовольчі ма азини (центри) 40,80

Автосалони та ма азини по продаж автомобілів та запчастин 54,4

Ювелірні салони та ма азини 68,0

Криті рин и 61,2

Павільйони 54,4

Зали для ярмар ів 47,6

Вистав ові зали 47,6

Апте и 34,0

Інші б дівлі за ладів тор івлі 40,8

За лади ромадсь о о харч вання

Ресторани

о ремо розташовані 53,0

вб довані 45,1

Бари 42,4

Кафе 37,1

Фаст-ф ди 31,8

Кафетерії 37,1

Їдальні 26,5

Інші б дівлі за ладів ромадсь о о харч вання 31,8

Фінанс вання, редит вання, страх вання та бан івсь а справа

оловний офіс 66,0

відділення бан 52,8

безбалансові відділення 46,2

інші бан івсь і та страхові б дівлі 39,6

Б дівлі отельні

Готелі 61,2

Кемпін и 59,4

Пансіонати 46,2

Інші б дівлі для тимчасово о проживання 49,5

Адміністративні, офісні б дівлі (приміщення), прое тні, творчі та інші майстерні, том числі:

б дівлі (приміщення) за альною площею до 100 в.м 59,4

б дівлі (приміщення) за альною площею більш ніж 100 в.м 52,8

облаштовані пар ін ами 59,4

з розвин тою інфрастр т рою 66,0

без розвин тої інфрастр т ри 46,2

з зонами відпочин та озеленення 52,8

інші адміністративні та офісні приміщення 44,6

І орні та розважальні омпле си (за лади)

азино 280,0

і орні б дин и 280,0

бо лін и 54,4

м зичні та танцювальні зали 47,6

дис оте и, л би 47,6

ольф- л би 61,2

інші розважальні омпле си (за лади) 51,0

Нежилі приміщення, ф н ціональне призначення я их не визначено

о ремо розташовані 51,0

в с ладі приміщень жилих омпле сів 47,6

в с ладі приміщень нежилих омпле сів 44,2

інші нежилі приміщення 45,6

Ф н ціональне призначення об'є та Норматив, рн

Нежитлове б дівництво

Б дівлі для п блічних вист пів:

театри 10,0

інотеатри 35,0

онцертні зали 35,0

льт рні центри 25,0

зали засідань та ба атоцільові зали для п блічних вист пів 35,0

б дівлі для п блічних вист пів інші 30,0

М зеї та бібліоте и

М зеї 10,0

Х дожні алереї:

за альною площею до 100 в.м 25,0

за альною площею понад 100 в.м 30,0

Бібліоте и, ни осховища 10,0

Технічні центри 30,0

Б дівлі навчальних та дослідних за ладів

б дівлі дош ільних навчальних за ладів 10,0

б дівлі за ладів середньої освіти 10,0

б дівлі позаш ільних за ладів освіти 19,2

б дівлі професійно-технічних за ладів освіти 19,2

б дівлі вищих за ладів освіти 24,0

б дівлі за ладів освіти для ромадян, я і потреб ють соціальної допомо и та реабілітації 19,2

дослідні центри 24,0

б дівлі за ладів освіти інших видів діяльності сфері освіти (лін вістичні, б х алтерсь і,
танцювальні ш оли, ш оли під от вання водіїв тощо)

24,0

інші б дівлі 21,60

Б дівлі лі арень та оздоровчих за ладів

б дівлі санітарно-профіла тичних за ладів охорони здоров'я 10,0

б дівлі лі вально-профіла тичних за ладів охорони здоров'я 10,0

б дівлі фіз льт рно-оздоровчих за ладів охорони здоров'я 37,8

б дівлі санаторно- рортних за ладів охорони здоров'я 31,5

б дівлі на ово-медичних за ладів охорони здоров'я 10,0

б дівлі за ладів осметичної хір р ії та ліні и раси 63,0

б дівлі стоматоло ічних ліні та абінетів 63,0

медичні центри діа ности и, лі вання та профіла ти и 63,0

Зали спортивні тощо:

Спортивні омпле си менше 400 в.м 58,5
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Таблиця 3 до додатка 16 
до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 року № 573/5385

Нормативи розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) 
у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва в розрахунку на 
1 кв. м загальної площі об'єктів виробничої сфери

Ф н ціональне призначення об'є та Норматив, рн

Промисловість:

еле троенер ети а 54,4

хімічна та нафтохімічна промисловість 61,2

машиноб д вання і металооброб а 54,4

деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 54,4

промисловість б дівельних матеріалів 47,6

с ляна і фарфоро-фаянсова промисловість 47,6

ле а промисловість 40,8

харчова промисловість 40,8

полі рафічна промисловість 47,6

медична та мі робіоло ічна промисловість 34,0

інші ал зі промисловості 40,8

Транспорт 13,6

Зв'язо 27,2

Б дівлі центрів радіо- та телевізійно о мовлення 47,6

Б дівлі радіотелевізійних передавальних центрів та центрів с п тни ово о зв'яз 54,4

Б дівлі телефонних станцій 54,4

Кабельні олодязі 40,8

Станції стільни ово о зв'яз 47,6

Теле ом ні аційні мережі ( ан.м) 13,6

Інші об'є ти зв'яз 27,2

Б дівництво 40,8

Інші ал зі виробничої сфери 47,6

Станції технічно о обсл ов вання автомобілів, в т.ч.

ба атоф н ціональні (сервісні центри тощо) 54,4

спеціалізовані 61,2

Мийні омпле си для машин, в т.ч.

о ремо розташовані 54,4

в с ладі омпле сів (б дівель) 61,2

Автозаправочні станції 64,6

Матеріально-технічне постачання та зб т, в т.ч.

за альною площею до 200,0 в.м 47,6

напівза риті 40,8

з розвин тою інфрастр т рою 61,2

інші б дівлі (приміщення) 54,4

Інші об'є ти виробничої сфери 54,4

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

Таблиця 4 до додатка 16 до рішення
Київської міської ради від 30.12.2010 року № 573/5385

Зональні коефіцієнти

Сит аційний
лас

Номер е ономі о-план вальної зони Розмір
оефіцієнта

1 232, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 730 1,00

2 228, 608, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 738 1,50

3 146, 147, 148, 149, 166, 211, 212, 213, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 517, 518,
519, 653

2,00

4 327, 329, 330, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 421, 422, 423, 456, 464,
466, 467, 469, 470

2,50

5 150, 152, 161,169, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 265, 266, 267, 268, 277, 303,
304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 353, 513, 520, 521, 598, 599, 600, 601, 606,649,
652, 731

3,00

6 141, 454, 455, 458, 459, 514, 515, 516, 557, 607, 648, 673, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688

3,50

7 135, 143, 144, 197, 204, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 253, 261, 262, 263, 341,
342, 343, 344, 345, 347, 460, 461, 574, 595, 596, 597, 602, 603, 604, 605, 626,
628, 650, 651, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 711, 712, 713, 716, 717

4,00

8 114, 145, 151, 153, 154, 218, 230, 231, 241, 242, 243, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 279, 280, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321, 331, 369, 370, 375,
376, 378, 410, 411, 429, 430, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 462, 463, 465, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 485, 508, 509, 558, 617, 618

4,50

9 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 229, 233, 234, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 339, 340, 346, 348, 349, 350,
351, 352, 354, 355, 377, 379, 380, 381, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 504, 505,
506, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 619, 620, 621, 624, 625, 629, 635, 636, 637, 642, 672, 674, 675, 676, 696,
697, 727

5,00

10 130, 131, 132, 133, 134, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 235, 236, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 264, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326,
328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 372, 373, 374, 385, 412, 413, 416, 418,
447, 448, 449, 450, 451, 452, 457, 468, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 576, 577, 578, 622,
623, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 664, 665, 666, 667, 670, 671

5,50

11 155, 180, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408,
409, 414, 415, 417, 419, 420, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 446, 453, 486, 487,
495, 496, 501, 502, 503, 507, 526, 571, 572, 573, 616, 627, 630, 631, 632, 633,
634, 668, 669, 700, 701, 702, 703, 705, 708, 709, 710

6,00

12 1, 2, 5, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 137, 138, 140, 156, 157, 244, 245,
397, 398, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 500, 512, 527, 528, 529, 530, 699

6,50

13 3, 4, 6, 23, 26, 35, 40, 41, 43, 44, 139, 142, 239, 240, 382, 393, 424, 425, 492, 493,
494, 522, 523, 524, 525, 704, 706, 707, 714, 715, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 728, 729, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741

7,00

14 24, 25, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 136, 391, 392, 394, 395,
488, 489, 490, 491, 497, 498, 499, 510, 511, 535, 536, 538

7,40

15 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129

7,80

16 15, 16, 17, 18, 19, 27, 390, 396, 406, 407 8,20

17 45, 46, 47, 48, 91 8,60

18 7, 8, 76, 78, 84, 85, 92, 93 9,00

19 9, 10, 11 12, 13, 14, 69, 70 ,71 79, 90 ,94, 95, 96, 97, 98, 101, 102 9,50

20 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73,
74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 99, 100

10,00
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Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

Додаток 17
до рішення Київської міської ради 

від 30.12.2010 № 573/5385

Розміри орендної плати за земельні ділянки
(у відсотках від нормативної грошової оцінки)

№ №
п/п

Види е ономічної діяльності Відсот и

1. Житловий фонд 0,1

2. Виробництво дистильованих ал о ольних напоїв, етилово о спирт 12

3. Виробництво тютюнових виробів 12

4. Тираж вання записаних носіїв інформації 6

5. Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів (в частині виробництва монет та медалей,
ювелірних виробів)

6

6. Тор івля автомобілями та мотоци лами, деталями та приладдям 3

7. Роздрібна та оптова тор івля пальним 10

8. Оптова тор івля і посередництво тор івлі 7

9. Роздрібна тор івля ал о ольними та тютюновими виробами 12

10. Роздрібна тор івля поб товими еле тротоварами, радіо- та телеапарат рою, офісним та
омп'ютерним стат ванням

6

11. Речові рин и 10

12. Інші види роздрібної тор івлі 6

13. Роздрібна тор івля продовольчими товарами 3

14. Діяльність отелів 7

15. Надання інших місць для тимчасово о проживання 6

16 Діяльність ресторанів 8

17. Діяльність барів 8

18. Діяльність афе та їдалень 3

19. Транспортне оброблення вантажів та с лад вання, транспортні а ентства 5

20. Т ристичні а ентства та бюро подорожей 10

21. Гаражно-б дівельні, дачно-б дівельні ооперативи 0,1

22. Інші автостоян и для збереження автотранспорт ромадян 4

23. Індивід альні аражі на приб дин ових територіях та інших місь их землях 0,1

24. Телефонний зв'язо 10

25. Мобільний зв'язо , інтернет, с п тни ове телебачення 10

26. Фінансове та рошове посередництво 12

27 Страх вання 10

28 Операції з нер хомим майном, оренда, інжинірин та надання посл підприємцям:

28.1. Операції з нер хомим майном 10

28.2. Оренда, інжинірин та надання посл підприємцям, діяльність сфері права, б х алтерсь ий
облі

3

29. Ре ламна діяльність 12

30. Проведення розслід вань та забезпечення безпе и 10

31. Діяльність іно онцертних залів 5

32. Азартні і ри та і ри на роші 12

33. Інша діяльність сфері відпочин та розва 8

34. Діяльність та забезпечення фізично о омфорт 8

35. Діяльність е стериторіальних ор анізацій 8

36. Ведення товарно о сільсь о осподарсь о о виробництва 0,1

37. Транспортні засоби —дебар адери на воді разі б дь-я ої виробничо-е ономічної діяльності 12

38. Інші, що не війшли до перелі 3

Примітка: Види економічної діяльності наведено згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2005),
прийнятою наказом Держспоживстандарту України від 26.12.05  № 375.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Додаток 18
до рішення Київської міської ради 

від 30.12.2010 № 573/5385

ПЕРЕЛІК 
підприємств і організацій, яким надаються пільги по сплаті 

земельного податку на 2011 рік
3. У розмірі 99 відсотків:
І. Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд+УКБ" по зе+

мельних ділянках, на яких здійснюється будівництво соці+
ального житла:

1. вул. Сергія Лазо, 4, 6;
2. вул. Рогозівська, 1+а;
3. ж/м Позняки, 4 мкр. діл. 36 (дитячий заклад та жит+

ловий будинок);
4. перетин вул. Наталії Ужвій та вул. Новомостицької;
5. вул. Китаївська, 55+57;
6. вул. Краківська, 13;
7. ж/м Осокорки+Центральні 7+й та 8+й мкрн.;
8. вул. Златоустівська, 14+18;
9. на перетині вул. М. Лебедєва та Червоноткацької (буд.

2, 3, 4);
10. ж/м Позняки, 3 діл. 25, 27 (І черга будівництва);
11. ж/м Позняки, 3 діл. 26, 27 (ІІ черга будівництва);
12. ж/м Позняки, 3 діл. 26, 27 (ІІІ черга будівництва);
13. перетин вулиць Попудренка, Мініна, Червоноткаць+

кої та Червоногвардійської (буд. 13, 14);
14. ж/м Позняки, 3 мкр. діл. 23 додаткова територія;

15. вул. Алма+Атинська — провулок Сеноманського жит+
ловий будинок з об’єктами соціальної інфраструктури;

16. вул. Урицького, 18;
17. ж/м Позняки, 9 діл. 11 загальноосвітня школа;
18. ж/м Позняки, 3 діл. 19 житлові будинки;
19. вул. Радунська (24+й мкрн.);
20. вул. Будищанська, 8;
21. вздовж вул. Милославської на земельні ділянки:
— площею 6312 кв. м кадастрова справа № 620910013;
— площею 8968 кв. м кадастрова справа № 620910024;
— площею 32688 кв. м кадастрова справа № 620910006;
— площею 49991 кв. м кадастрова справа № 620910014;
22. ж/м Позняки, 3 мкр. діл. 33;
23. Позняки, 4 мкр. діл. 33, 35 школа з басейном;
24. Позняки, 8 мкр. діл. 38;
25. Позняки, 8 мкр. діл. 40;
26. Осокорки, 11 мкр. діл 24 дитячий садок;
27. Осокорки, 11 мкр. діл 25 дитячий садок;
28. Осокорки, 11 мкр. діл 26, 26+а школа;
29. ж/м Позняки, 3 мкр. діл. 34;
30. ж/м Вигурівщина — Троєщина, 26+а мкр.
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Додаток 19
до рішення Київської міської ради 

від 30.12.2010 № 573/5385

Перелік рішень Київської міської ради та районних у місті Києві рад, 
що втратили чинність, та подовження дії окремих пунктів рішень 

Київської міської ради

IІ. Акціонерне товариство холдингова компанія
"Київміськбуд"

1. Відкрите акціонерне товариство Домобудівний комбі�
нат "Відрадний"

пров. Екскаваторний, 37�А,
вул. Козелецька, 24.
2. Відкрите акціонерне товариство "Завод опоряджуваль�

них матеріалів"
вул. Промислова, 7.
3. Дочірнє підприємство "Управління баштових кранів"

відкритого акціонерного товариства "Будмеханізація"
вул. Патріса Лумумби, 5,
вул. Лебединська, 2,
вул. Промислова, 4.
4. Відкрите акціонерне товариство "Спеціалізоване буді�

вельно�монтажне управління"
вул. Будіндустрії, 2,
вул. Лебединська (промзона на Оболоні),
вул. Зодчих, 1.
5. Дочірнє підприємство "Управління спеціальних машин

№ 2" Відкритого акціонерного товариства "Будмеханізація"
провулок Деревообробний, 3.
6. Дочірнє підприємство "Спеціалізоване управління № 2"

відкритого акціонерного товариства "Будмеханізація"
вул. Будіндустрії, 4,
вул. Затишна (промислова зона в Дарницькому районі),
вул. Березняківська, 21/3,
вул. Голосіївська, 13.
7. Дочірнє підприємство "Автотранспортне підприємство

№ 6" Відкритого акціонерного товариства "Міськбудтранс"
вул. Ізюмська, 5.
8. Дочірнє підприємство "Експериментально�ремонтне

підприємство" Відкритого акціонерного товариства "Міськ�
будтранс"

вул. Промислова, 3.
9. Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне під�

приємство № 5"
III. Управління освіти Оболонського району в час�

тині площ, що орендують Спілка матерів розумово
відсталих інвалідів Оболонського району м. Києва
"Сонячний промінь", Благодійне товариство допо�
моги інвалідам та особам з інтелектуальною недо�
статністю "Джерела", Творче об’єднання дітей і ін�
валідів з фізичними обмеженнями "Студія ДІМФО",
Товариство реабілітації дітей�інвалідів м. Києва
"Дитинство", Громадська організація "Центр інва�
лідів — спинальників "Відродження — АРС".

IV. Управління освіти Голосіївської районної в 
м. Києві державної адміністрації в частині площ, що
орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Навчальний заклад "Європей�
ський колегіум", юридична адреса: 01015, м. Київ,
вул. Івана Федорова, 28; фактична адреса: 03127, м.
Київ, вул. Сечєнова, 9;

— загальноосвітній навчальний заклад "Приват�
на школа "Афіни", юридична адреса: 03141, м. Ки�
їв, вул. Солом’янська, 35�А; фактична адреса: 01032, 
м. Київ, вул. Л. Толстого, 39.

V. Управління освіти Дарницької районної в м.
Києві державної адміністрації в частині площ, що орен�
дує:

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Школа — дитячий садок "Олімп",
юридична та фактична адреса: 02068, м. Київ, 
вул. Срібнокільська, 4�А;

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф",
юридична та фактична адреса: 02121, м. Київ, 
вул. Вербицького, 24�Б;

— загальноосвітній навчальний заклад "Навчаль�
но�виховний комплекс дитячий садок — школа "Гар�
монія", юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Драго�
манова, 22, кв. 114; фактична адреса: 02068, 
м. Київ, вул. Григоренка, 21�А.

VI. Управління освіти Деснянської районної в м.
Києві державної адміністрації в частині площ, що орен�
дує:

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Учбово�творчий культурологіч�
ний центр "Аратта", юридична та фактична адреса:
02225, м. Київ, вул. Сабурова, 11Б;

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Київська загальноосвітня гімна�
зія "Грейс", юридична та фактична адреса: 02156,
м. Київ, вул. Шолом�Алейхема, 1А;

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Приватна середня загальноосвіт�
ня школа "Співтворчість", юридична та фактична
адреса: 02232, м. Київ, просп. Маяковського, 52�А;

— загальноосвітній навчальний заклад "Приват�
на Лінгвістична гімназія", юридична та фактична
адреса: 02222, м. Київ, вул. Беретті, 7;

— загальноосвітній навчальний заклад "Навчаль�
но�виховний комплекс дитячий садок — школа "Гар�
монія", юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Драго�
манова, 22, кв. 114; фактична адреса: 02068, 
м. Київ, вул. Жукова, 30�А.

VII. Управління освіти Дніпровської районної в 
м. Києві державної адміністрації в частині площ, що
орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія
"Столиця" Київської академії наук у формі підпри�
ємства об’єднання громадян", фактична адреса:

01024, м. Київ, вул. Вершигори, 9�Б; юридична адреса:
01024, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2�а, оф. 43;

— загальноосвітній навчальний заклад "Гумані�
тарна гімназія "Гармонія", юридична та фактична
адреса: 02192, м. Київ, вул. Жмаченка, 14.

VIII. Управління освіти Оболонської районної в
м. Києві державної адміністрації в частині площ, що
орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад "Приват�
на середня загальноосвітня школа "Досвітня зо�
ря", юридична та фактична адреса: 04209, м. Київ,
вул. Богатирська, 18�Є;

— загальноосвітній навчальний заклад "Ліцей ту�
ризму", юридична та фактична адреса: 04074, 
м. Київ, вул. Агрегатна, 9;

— загальноосвітній навчальний заклад: товари�
ство з обмеженою відповідальністю "Гімназія
"Пріоритет", юридична та фактична адреса: 04214,
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 69;

— загальноосвітній навчальний заклад "Загаль�
ноосвітня школа "Екологія і культура", юридична та
фактична адреса: 04213, м. Київ, вул. Північна, 42;

— загальноосвітній навчальний заклад: товари�
ство з обмеженою відповідальністю "Колегіум
"Олімп", юридична та фактична адреса: 04201, 
м. Київ, вул. Полярна, 13�А;

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Матусина школа", юридична ад�
реса: 01245, м. Київ, вул. Тимошенко, 29�в, кв. 52;
фактична адреса: вул. Лайоша Гавро, 9�є, вул. Героїв
Сталінграда, 4�Б.

IX. Управління освіти Печерської районної в м. Ки�
єві державної адміністрації в частині площ, що орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад "Спеціа�
лізована школа І�ІІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням іноземних мов "Інтелект", юридична та
фактична адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20.

X. Управління освіти Подільської районної в м. Ки�
єві державної адміністрації в частині площ, що орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад Міжнарод�
на школа І�ІІІ ступенів "Меридіан", юридична та
фактична адреса: 04108, м. Київ, пров. Квітневий, 5�А.

— приватний дошкільний навчальний заклад: "Між�
народний дитячий садок "Меридіан", юридична та
фактична адреса: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 55�Б.

XI. Управління освіти Святошинської районної в 
м. Києві державної адміністрації в частині площ, що
орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад: товари�
ство з обмеженою відповідальністю "Навчально�
виховний комплекс "Святошинська гімназія", юри�
дична та фактична адреса: 03179, м. Київ, вул. Ірпін�
ська, 74�А;

— загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія
"Євроленд" Приватного вищого навчального за�
кладу "Європейський університет", фактична ад�
реса: 03194, м. Київ, вул. Литвиненко�Вольгемут, 1�Г;
юридична адреса: 03115, м. Київ, бул. Академіка Вер�
надського, 16�В;

— загальноосвітній навчальний заклад: "Шко�
ла — дитячий садок "Євроленд" Приватного вищо�
го навчального закладу "Європейський універси�
тет", фактична адреса: 03194, м. Київ, вул. Литвинен�
ко�Вольгемут, 4�А; юридична адреса: 03115, м. Київ,
бул. Академіка Вернадського, 16�В.

— загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія
"Апогей" юридична та фактична адреса: 03062, 
м. Київ, вул. Чистяківська, 24.

ХІI. Управління освіти Солом’янської районної в
м. Києві державної адміністрації в частині площ, що
орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад "Приват�
на школа "Афіни", юридична та фактична адреса:
03141, м. Київ, вул. Солом’янська, 35�А;

— загальноосвітній навчальний заклад "Навчаль�
но�виховне об’єднання "Перлина", юридична та
фактична адреса: 03087, м. Київ, вул. Ушинського, 20;
фактична адреса: м. Київ, вул. Г. Севастополя, 41/15
(ДНЗ № 401).

XIII. Управління освіти Шевченківської районної
в м. Києві державної адміністрації в частині площ,
що орендує:

— загальноосвітній навчальний заклад: товари�
ство з обмеженою відповідальністю "Ліцей полі�
тики, економіки, права та іноземних мов", юри�
дична та фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Некра�
совська, 4;

— загальноосвітній навчальний заклад: приват�
не підприємство "Навчально�виховний комплекс
"Умка", юридична адреса: 08131, Київська область,
Києво�Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка,
пров. Шкільний 1�Б, кв. 14; фактична адреса: 04050, 
м. Київ�50, вул. Миколи Кравченка, 20;

XIV. Київське будівельне монтажно�експлуатацій�
не управління № 1 Південно�Західної залізниці в час�
тині площ, що орендує загальноосвітній навчальний за�
клад "Гімназія "Європа" Київської академії наук, фак�
тична адреса: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 12/1, юри�
дична адреса: 01121, м. Київ, вул. Інститутська, 16, кв. 4.

XV. Авіаційний науково�технічний комплекс ім. Анто�
нова в частині площ, що орендує загальноосвітній навчаль�
ний заклад "Гімназія "Прем’єр" Київської академії на�
ук, фактична адреса: 04128, м. Київ, вул. Туполєва, 3, юри�
дична адреса: 01121, м. Київ, вул. Інститутська, 16, кв. 4.

Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської
міської ради

від 30.09.2008 № 377/377 "Про додатковий соціальний
захист окремих верств населення міста Києва",

від 21.12.2000 № 118/1095 "Про орендну плату за зем�
лю в м. Києві",

від 18.11.2004 № 678/2088 "Про збір та видачу дозволу
на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг",

від 09.03.2006 № 144/3235 "Про збір за видачу ордера
на квартиру",

від 04.02.1999 № 135/236 "Про ринковий збір у місті Ки�
єві",

від 15.02.1994 № 7 "Про введення збору за право вико�
ристання символіки міста Києва",

від 27.04.2000 № 101/822 "Про відміну в м. Києві збору
за участь у бігах на іподромі",

від 17.05.1994 № 9а "Про впровадження збору за пар�
ковку автомобілів у м. Києві",

від 09.03.2006 № 147/3238 "Про затвердження Положен�
ня про збір за право на проведення місцевих аукціонів, кон�
курсного розпродажу і лотерей у м. Києві",

від 18.03.2004 № 81/1291 "Про затвердження Положен�
ня про комунальний податок у м. Києві",

від 24.04.2003 № 360/520 "Про затвердження Положен�
ня про податок з реклами в м. Києві",

від 26.11.1998 № 68/169 "Про встановлення вартості
торгового патенту в місті Києві",

рішення Голосіївської районної у м. Києві ради від
29.09.2007 № 15/04 "Про встановлення ставок єдиного по�
датку",

рішення Дарницької районної у м. Києві ради від
19.12.2007 № 4 "Про затвердження ставок єдиного подат�
ку з фізичних осіб — суб’єктів господарської діяльності",

рішення Деснянської районної у м. Києві ради від
03.02.2009 № 1 "Про перелік видів підприємницької діяль�
ності та ставок єдиного податку для фізичних осіб�підпри�
ємців",

рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від
22.12.2009 № 411 "Про затвердження ставок єдиного по�
датку, ставок фіксованого податку з громадян, що здійсню�
ють підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи, залежно від видів діяльності",

пункт 1 рішення Оболонської районної у м. Києві ради від
20.12.2007 № 11/2 "Про затвердження ставок єдиного по�
датку, ставок фіксованого податку з громадян, що здійсню�
ють підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи, залежно від видів діяльності" в частині затверджен�
ня ставок єдиного податку,

рішення Печерської районної у м. Києві ради від
12.06.2007 року № 24 "Про встановлення ставок єдиного по�
датку для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяль�
ності та ставок фіксованого податку на ринках району" в
частині встановлення ставок єдиного податку згідно додат�
ку 1 до рішення,

рішення Подільської районної у м. Києві ради від
06.12.2008 № 405 "Про затвердження ставок єдиного по�
датку для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяль�
ності",

пункт 1 рішення Святошинської районної у м. Києві ра�
ди від 15.09.2006 № 17 "Про затвердження ставок єдино�
го і фіксованого податку" в частині затвердження ставок
єдиного податку,

рішення Солом’янської районної у м. Києві ради від
19.12.2007 № 221 "Про встановлення ставок єдиного по�
датку для суб’єктів малого підприємництва — фізичних осіб",

пункт 1.1 рішення Шевченківської районної у м. Києві ра�
ди від 16.10.2007 № 301 "Про встановлення розміру фіксо�
ваного податку в місцях торгівлі на ринках Шевченківсько�
го району та ставок єдиного податку для суб’єктів підпри�
ємницької діяльності — фізичних осіб" в частині затверджен�
ня ставок єдиного податку.

Продовжити на 2011 рік дію:
1. П. 34 рішення Київської міської ради від 26.12.00

№ 156/1133 "Про бюджет міста Києва на 2001 рік": "Уста�
новити, що при підготовці та видачі дозвільних документів
на виконання проектних робіт (листи�дозволи, архітектур�
но�планувальні завдання) для будівництва житлових будин�
ків підприємствами, організаціями та установами, незалеж�
но від форми власності та джерел фінансування, виконав�
чому органу Київської міської ради передбачати розміщен�
ня нежилих приміщень на перших поверхах для розташу�
вання об’єктів соціальної інфраструктури.".

2. П. 43 рішення Київської міської ради від 28.12.04
№ 1050/2460 "Про бюджет міста Києва на 2005 рік": "Дер�
жавній податковій адміністрації у місті Києві провести пере�
вірки правильності надання пільг по платі за землю, нара�
хуванню та сплаті земельного податку.

У разі несвоєчасної сплати земельного податку підпри�
ємствами та установами матеріали перевірок направити Го�
ловному управлінню земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) для підготовки пропозицій Київській міській раді
щодо вилучення таких земельних ділянок для використан�
ня їх згідно з законодавством.

Контроль за правильністю обчислення і справляння
орендної плати, нарахування пені за несвоєчасну сплату
орендної плати та її стягнення здійснюють органи держав�
ної податкової служби за місцем розташування земельної ді�
лянки.".

3. П. 72.3 рішення Київської міської ради від 28.12.06
№ 531/588 "Про бюджет міста Києва на 2007 рік": "Прово�
дити організаційно�правові дії щодо здійснення запозичень,
управління боргом міста Києва (здійснювати операції з бор�
гом міста Києва з метою економії бюджетних коштів та здій�
снювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, за�
лученими містом Києвом, або під його гарантії шляхом укла�
дання з юридичними особами — позичальниками та/або
юридичними особами — акредиторами відповідних угод то�
що).".

4. П. 72.4 рішення Київської міської ради від 28.12.06
№ 531/588 "Про бюджет міста Києва на 2007 рік": "Тимча�
сово розміщувати бюджетні кошти, в тому числі валютні, в
банках та інших фінансово�кредитних установах на умовах
платності, терміновості та повернення.".

5. Рішення Київської міської ради від 27.11.2008 
№ 642/642 "Про безплатний проїзд у місті Києві працівни�
ків міліції, податкової міліції та Служби безпеки України".

6. П. 54 рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік": "54.3.
Разом з визначеними Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку міжнародними рейтинговими агентства�
ми Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпечувати про�
ведення рейтингової оцінки міста Києва.

54.8. Доручити проводити видатки з Державного бюдже�
ту України на проведення заходів з мобілізаційної підготов�
ки галузей національної економіки України в частині утри�
мання позаміського запасного пункту управління Київської
міської державної адміністрації.".

7. П.32 рішення Київської міської ради від 14.05.2010
№ 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік": "32.
Встановити, що кошти, які надходитимуть від позичаль�
ників у рахунок погашення пільгового довготермінового
кредиту, наданого з міського бюджету міста Києва для
молодих сімей та одиноких молодих громадян на будів�
ництво житла, та відсотки за користуванням ним спрямо�
вуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та
часткове погашення зобов’язань позичальників за креди�
тами у відповідності до Положення про порядок фінансо�
во�кредитної підтримки молодих сімей та одиноких моло�
дих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в міс�
ті Києві.".

8. П.55. рішення Київської міської ради від 14.05.2010
№ 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік": "55. Від�
повідно до пункту 29 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні" викласти в но�
вій редакції додаток 1 до рішення Київради від 19.07.05
Nа821/3396 "Про затвердження диференційованих норма�
тивів порядку нарахування та сплати відрахувань частки при�
бутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва
підприємствами, організаціями та установами, що належать
до комунальної власності міста Києва" згідно з додатком 16
до цього рішення. ".

9. П.62 рішення Київської міської ради від 14.05.2010
№ 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік": "62. За�
мовникам по будівництву, реконструкції та ремонту об'єк�
тів, фінансування яких здійснюються за бюджетні кошти,
передбачати в договорах можливість здійснення на будь�
якому етапі перевірки відповідності обсягів виконаних ро�
біт уповноваженою виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) орга�
нізацією."

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

XVI. Комунальне підприємство "Київжитлоспецекс�
плуатація" в частині площ, що орендує загальноосвітній
навчальний заклад: товариство з обмеженою відпові�
дальністю "Культурний центр "Кияночка"творча май�
стерня заклад освіти та культури, юридична адреса:
04111, м. Київ, вул. Щербакові 40/1; фактична адреса:
03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 204�Г; Школа дитячий
садок І ступеня "Кияночка", юридична адреса: 04119,
м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8, фактична адреса: 03058, 
м. Київ, вул. Борщагівська, 204�Г.

XVII. Головне управління Комунальної власності 

м. Києва в частині площ, що орендує товариство з обме�
женою відповідальністю "Культурний центр "Кияноч�
ка" творча майстерня заклад освіти та культури, юри�
дична адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 40/1, фак�
тична адреса: 01054, м. Київ, вул. Володимирська, 57, "Ки�
ївський хореографічний коледж", юридична адреса:
03058, м. Київ, пров. Ніжинський, 4, фактична адреса: 01054,
м. Київ, вул. Володимирська, 57.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Ïóõíàñò³ â³ðøèêè
“Хрещати ” продовж є
др вати вірші иївсь ої
поетеси Наталії Лещен о.
По ода за ві ном під аза-
ла Наталії тем для твор-
чості — частина віршів
поетеси присвячена зимі
з її новорічними святами:
саме про дива найчарівні-
шої пори ро наша ав-
тор а вирішила розповіс-
ти найменшим читачам.
Та поетеса впевнена, що
не лише взим нав о-
лишній світ дар є дітям
чимало ці авих
сюрпризів. Варто лише
придивитися!

***
У віршах звертаюсь до малечі,
Щоб дітвора зраділа трохи.
Хтось із вас захоче вивчить
вірши ,
Б дь лас а, потр діться трохи.
А хто не вміє ще читати,
Просіть мами чи баб сі.
Із Новим ро ом вас вітаю,
Мої малень і любі др зі.

***
Сонячний промінчи личе нас
до ш оли.
Нам ані л зимніх не заб ть
ні оли.
Відпочин ть трохи овзани,
санчата,
І почне нас ш ола роз м
навчати.
У знання вели і робим перші
ро и.
Вранці йдем до ш оли, вдома
вчим ро и.
Рано спать ля аєм, щоб з
світан ом встати,
Сонячне проміння першим
привітати.
Принести дванадцять балів
за ро и,
Щоб бать и не мали з чнями
моро и.
Поведін а добра, вдома все
в поряд .
Вранці до снідан робимо
заряд .
Не с м йте, лижі, овзани,
санчата,
В вихідні із вами б демо ляти.

***
Я про ин лася вранці,
Бач — за ві онцем сні .
Він, мов рейда, білий-білий,
В рив пар ан, дахи і ліс,
На щах і на деревах
С різь лежить п хнастий сні .
Привітати з Новим ро ом
Він дітей бажає всіх.
З неба падають сніжин и,
Всі блис чі, різьблені,
А мороз, неначе аз ,
Розмальов є на с лі.
Д же дя єм Зимі
За рас ч дов ,
Що в сніж и ляєм ми,
А не йдем до ш оли...

***
“З новим щастям! З Новим
ро ом!” —
Ми писали на ро ах,
А я щастя є нове,
Де ж воно весь рі живе?
Чи за лісом, чи за аєм,
Де ш ать йо о, не знаєм!
А я з’явиться “нове”,
Де тоді дівать “старе”?
Заховати на орищі,
Де мороз і вітер свище?
Може, хай іде по сні
Чи босоніж відли ?
Ш ода щастя нам “старе”,
Хай лишається хаті

В др жбі із “новим” живе.
Щастя два — і ми ба аті!

***
З неба пада білий сні ,
Наче п х-пір’їна.
Одя н в старий дід сь
Тепл ож шин .
Взяв санчата і пішов
В валян ах по сні ,
В ліс, де сосни в нас рост ть,
Через синю ри .
Обходив він цілий ліс
І ялин в дім привіз.
Ми з сестрою почали
Гостю наряджати,
Та між іл ами знайшли
Малень е зайчат о.
Він п хнастий і малий,
Наче ошенят о.
О дванадцятій почнем
Новий рі стрічати.
Ми з стрінемо йо о
У сімейнім олі
І запросим в рі Кота
Зайчи а до стол .

***
Зим ш а п шистая, снежная,
Ис ристая в ости нам пришла.
Набросала сне а, инея,
Реч льдом с овала синюю,
Мно о-мно о радости
Детиш ам принесла.
За о ном бе т прохожие,
Др на др а та похожие.
Все на месте не стоят,
Словно зайцы с ач т.
Зим ш е все рады —
Толь о лаз и от нее
Почем -то плач т.

***
Непонятно, на о о же
Та обиделась зима.

Вместо сне а с неба льется
Дождь на рыши и дома.
Спрятал я онь и и сан и,
Н а ой от них мне тол ,
Если зим ш , а в с аз е,
Серый вдр похитил вол .
— Дед Мороза я с подар ом
Ожидаю целый од.
Ка же он теперь без сне а
По воде о мне придет?
Если но и он промочит,
А меня положат спать,
Я для Дед ш и поставлю
Свои тап и под ровать!

***
С оро прийде Новий рі
Й свято Ми олая,
І остинців вже давно
Дітвора че ає.
Дід Мороз от є всім
Дітям подар н и,
А Сні ронь а- раса
Роз лада па н и.
На санчатах повез ть
Їх в міста і села,
Щоб раділа дітвора
І б ла весела.
А спочат стрін ть всі
Свято Ми олая,
Що ом подар вати,
Ми олайчи знає.
Він приходить ночі,
Я місяць засяє,
У дитячі чобіт и
Гостинці в ладає.
Встане вранці дітвора
І почне ричать “ ра”!

***
Вчера мы с мамой были
в цир е.
Я расс азал подр е Ир е —
Лизн л меня о ромный пес,
А лич а не о — Барбос.

Фа ир вынес я поднос,
Подер ал ло на за нос,
За ши тро ал я свинью,
В своих р ах держал змею,
Кормил из р я ро одила,
И дала мне банан орилла.
Потом знали все соседи,
Что я атался на медведе...
Чтоб на манеже не пасть,
Я хватился льв за пасть.
На льва набросились соба и,
Я о азался в центре дра и!!..
И вдр , смеясь, с азала Ир а,
Что я расс азываю вра и!

***
Я візьм вели ий орщи ,
Наварю смачнень ий борщи .
На од ю мам й тата,
Старшо о й мало о брата,
І баб сю й дід ся,
Борщи з’їсть родина вся.
С аже радісно баб ся:
— Борщ зварила нам Ганн ся,
Смачно та , що від обід
Не лишилося й слід .

***
Почем бывает вечер?
Почем с орают свечи?
Почем трещит сверчо
И ми ает светлячо ?

Почем летают птицы?
Почем мне море снится?
Все бывает потом ,
Что ончается на “У”.

***
Из о ош а смотрит ош а
На летящих ол бей.
На арниз на тон их нож ах
Приземлился воробей.
С ачет вправо, с ачет влево
И чири ает немнож о,

И, облизываясь слад о,
На не о лазеет ош а.
Не желает песен сл шать,
Очень хочется ей шать...

***
Села баб ш а вязать
Теплые носоч и.
На диване положила
Шерсти два л боч а.
И по а один носо
Баб ш а вязала,
Кош а М р а два л б а
Ми ом размотала...
Чтоб баб ся не р ала
Кош -шал ниш ,
Кош а М р а ей поймала
Серень ю мыш .

***
Мне снился сон, что я видела
Лис ,
Лежащ ю в траве в березовом
лес .
И птицы ей, а б дто
на свирели,
Веселые насвистывали трели.
По а она спала, из оловья
Рыжень ой Лисицы
Б ети вырос сине-розовой
Весенней мед ницы.
От запаха цветов Лиса
просн лась ото сна.
— Ка здорово, — с азала
Рыжая,—
Что вновь пришла весна!..

***
Мне мама подарила птиче
в лет е,
А папа из лес принес ежа
в о ромной сет е.
Смотрю я на подар и и р щ .
Ко да родители сн т,
Подар и я на волю отп щ .
Чтоб на деревьях наших
пели птицы,
А ежа ежата чтоб мо ли
родиться.
П с ай подар и все жив т
на воле,
А лет отнес в ч лан —
сосед дяде Коле.

***
Ночью я рас рыл лаза,
Виж — за о ном роза.
Где-то ромыхает, молния
свер ает,
Дожди льет а из ведра,
Моет рыши, о на, даже,
ажется, земля
Нас возь вся промо ла.
Слышно, а бежит вода,
в озеро впадая,
В небе желтая л на, р лая
та ая.
Моет дожди все подряд —
и л н , и звезды.
Мама мне с азала спать,
потом что поздно.
Я сн л, за рыв лаза,
вот и ончилась роза.

***
Новий рі прийшов до нас,
Ми йо о вітаєм!
На ані лах сі
Ми відпочиваєм.
Взяв я брата і сестр ,
Вийшли в двір із хати
І почали всі трьох
У сніж и ляти.
Н , а потім Сні ов
Виліпили баб ,
Здоровенн і товст ,
Наче дирижабль.
В р и їй дали мітл ,
Очі — дві в лин и.
Замість носа приліпили
Рожев мор вин .
Рот зробили з б ряч а,
Ним натерли й щіч и.
Позлітались оробці,
Сні рі, синич и.
Всі почали щебетати,
З Новим ро ом нас вітати
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Ñòàðèé Íîâèé ð³ê —
ïðèâ³ä äëÿ ñâÿòà
Ó÷í³ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ øêîëè îòðèìàëè
ïîäàðóíêè â³ä ñòîëè÷íèõ áëàãîä³éíèê³â
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Дід Мороз приніс свят ові
презенти чням ш оли се-
ла Вели а Оле сандрів а,
зо рема сиротам та ма-
лечі з ба атодітних родин.
А цію ор аніз вала засл -
жена діяч а мистецтв
У раїни, оловний режи-
сер Національно о палац
“У раїна” Віолетта
Моз ова.

Ñòàðèé Íîâèé ð³ê — öå òàêîæ
ñâÿòî. Äëÿ çíåäîëåíèõ ä³òåé —
ñâÿòî ïîäâ³éíå, ÿêùî äî íèõ
ïðèõîäèòü Ä³ä Ìîðîç ³ âèêîíóº
áàæàííÿ. Íîâîð³÷í³ âèñòàâè òà
êàðíàâàëè ÷àñòî ëèøàþòüñÿ äëÿ
ñèð³ò, íà æàëü, íåçä³éñíåííîþ
ìð³ºþ, òà é ïðî ðàä³ñòü ñâÿòêó-
âàííÿ ó ñ³ìåéíîìó êîë³ íå éäåòü-
ñÿ. Àáè âèïðàâèòè ñèòóàö³þ,
Ìèêîëà Ìîçãîâèé ñâîãî ÷àñó çà-
ïî÷àòêóâàâ òðàäèö³þ â³òàòè â çè-
ìîâ³ äí³ ä³òåé, îáä³ëåíèõ óâàãîþ.

Ñïðàâó Ìèêîëè Ìîçãîâîãî
ïðîäîâæóº âäîâà — Â³îëåòòà
Ìîçãîâà. Âîíà çàâ³òàëà äî çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè ñåëà Âåëèêà
Îëåêñàíäð³âêà â êîìïàí³¿ ç Ä³-
äîì Ìîðîçîì. Ä³òëàõè äî ïðè¿ç-
äó ãîñòåé ãîòóâàëàñü ç óñ³ºþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ: âèâ÷èëè â³ðø³,
ï³ñí³. Ä³ä Ìîðîç ó áîðãó íå çà-
ëèøèâñÿ ³ ïîäàðóâàâ öóêåðêè, çî-
øèòè, ³ãðàøêè.

Â³îëåòòà Ìîçãîâà ðîçïîâ³ëà:
“Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ, ç ÿêî¿ Ìè-
êîëà Ìîçãîâèé çàö³êàâèâñÿ âèõî-
âàíöÿìè Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî-
ãî äèòáóäèíêó, ñòàëî òå, ùî öåé
çàêëàä ó ðåã³îí³ íàéáëèæ÷å ðîçòà-
øîâàíèé äî ñòîëèö³, ïðîòå éîãî
çàáåçïå÷åííÿ çàëèøàº áàæàòè

êðàùîãî. Òîæ ìè âèð³øèëè äîïî-
ìîãòè ñàìå öèì ä³òÿì”. Çà ñëîâà-
ìè Â³îëåòòè Ìîçãîâî¿, öå äàëåêî
íå ïåðøèé ³ íå îñòàíí³é òàêèé çà-
õ³ä. Çîêðåìà ó 2009 ðîö³ íà Äåíü
çàõèñòó ä³òåé áóëî ïðîâåäåíî áëà-
ãîä³éíó àêö³þ äëÿ ìàëå÷³ ç áàãà-
òüîõ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â êðà¿íè.

²í³ö³àòîðè çóñòð³÷³ ìàëå÷³ ç
Ä³äîì Ìîðîçîì çàêëèêàëè ìå-
öåíàò³â äîëó÷àòèñÿ äî ö³º¿ äîá-
ðî¿ ñïðàâè. Êð³ì òîãî, âîíè âè-
ñëîâèëè ñïîä³âàííÿ, ùî ä³òåé
íà òàêèõ ñâÿòàõ ïîá³ëüøàº, 
à çíåäîëåíèõ ñåðåä íèõ ïî-
ìåíøàº

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяця —19 рн. 50 оп.

на 6 місяців —39 рн. 00 оп.

на 12 місяців —78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяця —64 рн. 50 оп.

на 6 місяців —129 рн. 00 оп.

на 12 місяців —258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця —32 рн. 10 оп.

на 6 місяців —62 рн. 55 оп.

на 12 місяців —123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця —122 рн. 10 оп.

на 6 місяців —242 рн. 55 оп.

на 12 місяців —483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Діти отримали чимало подар н ів від Діда Мороза

Головне правління ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про підс м и приватизації шляхом ви п
об’є та ом нальної власності територіальної ромади

міста Києва р пи “А”:

- нежилі приміщення площею 162,5 в. м, що знаходяться за адресою:
м. Київ, в л. Серафимовича, 15-а, літ. “А” приватизовано юридичною
особою за 1 042 080 ривень, в том числі ПДВ — 173 680 ривень.

Управління охорони здоров’я Святошинсь ої районної
в м. Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- заст пни а начальни а та оловно о спеціаліста відділ з ор анізації лі вально-

профіла тичпої роботи та опі и над недієздатними особами;
- начальни а відділ — оловний б х алтер та оловно о спеціаліста відділ

б х алтерсь о о облі та звітності.

Основні вимо и: вища освіта; досвід роботи за фахом; знання раїнсь ої мови та ПК.

Необхідні до менти для часті в он рсі: заява, дві фото арт и 4x6, опії до ментів
про освіт , опії паспорта та ідентифі аційно о од .

Прийом до ментів протя ом 30 днів з момент п блі ації о олошення за адресою:
м. Київ-134, в л. Симирен а, 10, тел. 402-26-31.

До Святошинсь о о районно о с д надійшов позов Герасимен о Ганни Артемівни
до Ляшен о Світлани Оле сандрівни, я а та ож представляє інтереси неповнолітньо-
о Герасимен а Даніїла Андрійовича, Святошинсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві
— відділ справах ромадянства, іммі рації та реєстрації фізичних осіб про визнан-
ня осіб та ими, що втратили право орист вання жилим приміщенням.

Відповідач а Ляшен о Світлана Оле сандрівна ви ли ається в с дове засідан-
ня, я е відб деться 27 січня 2011 ро о 9.15 в приміщенні с д за адресою:
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал. № 4.

За блений диплом серія
КВ № 28417315 від 28 люто о
2006 ро , виданий Національною
а адемією Державно о правління
при Президенті У раїни на ім’я
Дер ача Оле сандра Васильовича,
вважати недійсним.

Посвідчення дитини, я а

постраждала від наслід ів

аварії на Чорнобильсь ій АЕС,

серія Д, № 310163 на ім’я

Коч рової Тетяни Юріївни

вважати недійсним.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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”. Äðóê:  “ÒçÎÂ “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì.Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 18947
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Ïðèáàëò³éñüêå ìèñòåöòâî
ïðèçíà÷àº çóñòð³÷ êèÿíàì
Ó ñòîëèö³ ïðåäñòàâèëè êàðòèíè, ìåäàë³ 
òà ãîáåëåíè ëàòâ³éñüêèõ õóäîæíèê³â
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Мин ло о тижня столиці
від рилася вистав а "За-
прош ємо на з стріч", я а
пропон є ознайомитися з
творами митців Латвії. В
е спозиції — артини ви-
датно о латвійсь о о х -
дожни а ХХ сторіччя Ге-
дерта Еліаса, а та ож ме-
далі та обелени с часни-
ів. Роботи з фондів Єл-
авсь о о м зею вистав-
лятим ть для иян
"Хлібні" Софії Київсь ої до
інця люто о.

Ó ï'ÿòíèöþ â ðàìêàõ ïðîåêòó
"Ñêàðáè ìóçå¿â ñâ³òó íà ñâÿò³é çåì-
ë³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿" ó Íàö³îíàëü-
íîìó çàïîâ³äíèêó "Ñîô³ÿ Êè¿â-
ñüêà" â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ç ôîí-
ä³â ªëãàâñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ³ õó-
äîæíüîãî ìóçåþ ³ìåí³ Ãåäåðòà Åë³-
àñà. Åêñïîçèö³þ, ÿêó ãîòóâàëè ïðî-
òÿãîì ðîêó, ïðèâåçëè äî Óêðà¿íè
âïåðøå. ßê ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð ºë-
ãàâñüêî¿ çá³ðí³ Ã³òà Ãðàñå, ñï³âïðà-
öÿ ìóçå¿â ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿ-
êè äðóæá³ ìóçåþ ç àêòèâ³ñòêîþ
óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî òîâàðè-
ñòâà â ªëãàâ³ Ãàëèíîþ Ãàë÷îíîê.

Ìóçåé ðîçòàøóâàâñÿ â ì³ñòå÷êó
ªëãàâ³ (çà 140 êì â³ä Ðèãè), äå
ìåøêàþòü ëèøå 65 òèñÿ÷ îñ³á.
Ïðîòå ªëãàâñüêèé ìóçåé — îäèí
ç íàéâ³äîì³øèõ ó Ëàòâ³¿, äóõîâíèé
ñïàäêîºìåöü Êóðëÿíäñüêîãî ïðî-
â³íö³éíîãî ìóçåþ, çàñíîâàíîãî
1818 ðîêó. Åêñïîçèö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà
Êóðçåìñüêîìó ³ Çåìãàëüñüêîìó
ãåðöîãñòâó (1561-1595 ðîêè), ³ñòî-
ð³¿ ì³ñòà ³ âîëîñò³ äî ê³íöÿ ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ. Çá³ðíÿ çíàìåíèòà òèì, ùî
â ¿¿ ôîíäàõ çáåð³ãàþòüñÿ ìåìîð³-
àëüí³ ðå÷³ òà ïîíàä 90 % êàðòèí
ëàòâ³éñüêîãî õóäîæíèêà Ãåäåðòà
Åë³àñà, à öå ïîíàä òèñÿ÷ó îë³éíèõ
ïîëîòåí ³ 800 ìàëþíê³â àêâàðåë-
ëþ òà ïàñòåëëþ. Íàéö³êàâ³øó ÷àñ-
òèíó ç íèõ — 46 êàðòèí ð³çíèõ
æàíð³â ³ ñòèë³â, ùî îõîïëþþòü óñ³

ïåð³îäè òâîð÷îñò³ ìèòöÿ — ïðè-
âåçëè äî Êèºâà. ßê ðîçïîâ³ëà
"Õðåùàòèêó" â³öå-äèðåêòîð ìóçåþ
³ ìèñòåöòâîçíàâåöü Ìàð³ÿ Êàóïå-
ðå, Ãåäåðò Åë³àñ ïðåäñòàâëÿº ëàò-
â³éñüêå ìèñòåöòâî ÕÕ ñòîë³òòÿ. Â³í
íàâ÷àâñÿ â Áåëüã³¿ òà Ôðàíö³¿, æèâ
ó Ìîñêâ³, éîãî ââàæàþòü îñíîâî-
ïîëîæíèêîì ñ³ëüñüêîãî æàíðó,
ìàº çâàííÿ íàðîäíîãî õóäîæíèêà
Ëàòâ³éñüêî¿ ÐÑÐ. Éîãî ðîáîòè, ÿê³
çàéíÿëè äâà çàëè "Õë³áí³" — ïåé-
çàæ³, íàòþðìîðòè, ïîðòðåòè ñó÷àñ-
íèê³â — çàâîðîæóþòü ÿñêðàâ³ñòþ
³ íåïîâòîðíèì ñòèëåì. Ñåðåä íàé-
â³äîì³øèõ — "Íàòþðìîðò ³ç ñèí³-
ìè çîøèòàìè", "Êóïàëüíèö³".

Íà âèñòàâö³ "Çàïðîøóºìî íà
çóñòð³÷" ïîðó÷ ³ç ïîëîòíàìè Ãå-
äåðòà Åë³àñà ïðåäñòàâëåíî âèðî-
áè ñó÷àñíîãî ìåäàëüºðíîãî ìèñ-
òåöòâà Ëàòâ³¿. Éîãî ³ñòîð³¿ — óæå
ïîíàä ñòîð³÷÷ÿ. Íèí³ àêòèâíî
ïðàöþº Ëàòâ³éñüêèé êëóá õóäîæ-
íüî¿ ìåäàë³, ÿêèé î÷îëþº ßí³ñ
Ñòð³ïóë³ñ. Â³í º àâòîðîì íàö³î-
íàëüíî¿ âàëþòè Ëàòâ³¿, à íà âè-
ñòàâö³ ìîæíà ïîáà÷èòè éîãî ìå-
äàë³, ïðèñâÿ÷åí³ Óêðà¿í³, ç çîáðà-
æåííÿì Ìèêîëè Ãîãîëÿ, Ìèõàé-
ëà Ãðóøåâñüêîãî, Ìàêñèì³ë³àíà

Âîëîøèíà, Àðõèïà Êó¿íäæ³, Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà òà ³ëþñòðàö³é äî
éîãî òâîð³â "Ãàéäàìàêè" ³ "Êàòå-
ðèíà". Çàãàëîì äî Êèºâà ïðèâåç-
ëè 124 ìåäàë³ 12 àâòîð³â ð³çíî¿
ôîðìè é òåìàòèêè: â³ä êàçîê Àí-
äåðñåíà äî àáñòðàêòíèõ êàðòèí.

Â îêðåìîìó çàë³ åêñïîçèö³¿ ñò³-
íè ïðèêðàøàþòü ãîáåëåíè. Õó-
äîæí³é òåêñòèëü ÿê ÷àñòèíà äåêî-
ðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà
çàÿâèâ ïðî ñåáå â òðèäöÿò³ ðîêè
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. ²ç ê³íöÿ 1960-õ
ôîðìóºòüñÿ Ëàòâ³éñüêà íàö³î-
íàëüíà øêîëà òåêñòèëþ, à ñüîãî-
äí³ ³ñíóº Ëàòâ³éñüêà àñîö³àö³ÿ õó-
äîæíüîãî òåêñòèëþ. Äî ñëîâà,
ñåñòðà êîìïîçèòîðà Ðàéìîíäà
Ïàóëñà — Åä³òà Ïàóëà-Â³ãíåðå —
ñòâîðþº ãîáåëåíè, íà áàòüê³âùè-
í³ âîíà º çíàìåíèòèì ìàéñòðîì
ç òåêñòèëþ. Íà âèñòàâö³ òàêîæ
ïðåäñòàâëåíî ðîáîòè ÷ëåí³â àñî-
ö³àö³¿ — Ìåð³òå Ëåéìàíå òà ªëº-
íè ªêàáñîíå. Íà êàðòèíàõ ç âîâ-
íè òà ëüîíó — ïòàõè, ë³ñè, ðèçü-
ê³ ïåéçàæ³.

Åêñïîçèö³ÿ ëàòâ³éñüêîãî ìèñ-
òåöòâà òðèâàòèìå äî 28 ëþòîãî â
çàëàõ ïàì'ÿòêè àðõ³òåêòóðè XVIII
ñòîë³òòÿ "Õë³áíÿ"

ВВ ИИ СС ТТ АА ВВ КК ИИ Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 18 ñ³÷íÿ
ОВНИ, сімейні та поб тові проблеми ата ватим ть, висот ючи сили, але вони ма-

ють армічн причин . Том не відчаюйтеся, адже т тще заважатим ть омпле си ди-
тинства. Е ономно розподіляйте сили, аби не під ачати на роботі. Ваш орієнтир —
ар'єра, де варто проявити ма сим м професіоналізм , аби подолати он рентів й
не зійти з доленосно о шлях .
ТЕЛЬЦІ, стос н и з родичами б д ть найа т альнішими. Т т варто не на словах, а

на ділі довести свою т рботливість, що зробити с ладно, бо заважатим ть обстави-
ни. Коли щось не влаштов є, драт є — тримайтеся від рити и, не а іт йте за влас-
ні по ляди. Оточення дотрим ється власної точ и зор , і вона для вас є домін ючою.
Поважайте ч жі поради та за важення, тоді все с ладеться я най раще.
БЛИЗНЯТАМ доведеться посидіти на олодном пай . Обставини зм сять обме-

жити себе в особистих витратах, різати ошти на потреби сім'ї, дітей, бать ів. Неба-
жано брати редит, позичати роші, підпис ватифінансові до менти. Це призведе до
с мних наслід ів, я і насамперед доведеться розсьорб вати вам чи рідним. Ні з им
не онфлі т йте, роз мніше пост патися — зе ономлена енер ія потім знадобиться.
РАКИ, не та хворобливо реа йте на все, що відб вається дов ола вас. Метод

" либо о о начхання" б де найпрод тивнішим. Адже ваш тон с понижений, настрій
епсь ий, на межі р йнівно о песимізм ... Том єднайтеся з набожними особами та
людьми, я их вважаєте взірцем висо ої д ховної льт ри, це й застрах є від не а-
раздів. Е оїзм і ордовитість — ваші вбивці!
ЛЕВИ, події дня об мовлять армічні події. Менше нерв йте, спо ійно, без нарі-

ань "роз рібайте" завали на ромаджених замин лиймісяць про олів і недолі ів, по-
зб вайтеся самообманів, страхів і нама айтеся тримати життєвий тон с належно-
м стані. Перевтома протипо азана! Тема збереження фізично о та психічно о здо-
ров'я є для вас найа т альнішою.
ДІВИ, облиште спроб поліпшити матеріальний доброб т, не онцентр йтеся на

д м ах про майб тнє, проженіть страхи, бо це створює не ативне підґр нтя для сто-
с н ів із др зями, дітьми, родичами і оле ами.Спроб йте поб ти в ч жій ш рі, по-
дивитися на свої повся денні обов'яз и з несподівано о ра рс . Та збережете ви-
трим і спо ій, навчитеся раще ер вати своїми емоціями.
ТЕРЕЗИ опиняться на випроб вальном професійном полі оні. Я що займаєтеся

власнимбізнесомчиє ерівни омстр т риабож станови,тоб детепоставлені вель-
ми жорст і мови, де висо а ймовірність фахових провалів. Одна ви — майстер на всі
р и, блис чий творчий е спериментатор. Тож до одити, задовольнивши вимо и пра-
цедавців, здатні на всі "сто", і не влаштов йте істери і не б дьте та ими принциповими!
СКОРПІОНИ, діяльність, пов'язана з дале ими раями, зар біжжям, родичами, по-

треб є доопрацювань. Тож повторно все перевірте та зміцніть т т свої позиції. Мен-
ше емоцій, вони захльост ють об'є тивн реальність, затьмарюють майб тнє. Не вар-
то вир шати в дале подорож, сл жбове відрядження, йти на повід ч жих наста-
нов і порад, хворобливо реа вати на рити . Я мовиться, власна д м а — найми-
ліша, а своя сороч а ближча до тіла... Події в робочом офісі є армічним відл нням,
том не орієнт йтеся на них лобально.
СТРІЛЬЦІ, ретельно замас йтеся. Вихлюп вати на п блі те, що вир є в д ші,

протипо азано, лише створите зайві проблеми. Не давайте поштовх а тивнимфінан-
совим ініціативам, ризи ованим домашнім і сімейним заходам, тримайтеся від від-
відин подат ової інспе ції, бан івсь ої стр т ри, особливо я що вас є забор ова-
ності. Прибор айте інстин т транжирства, бо смітити рошима чи нама атися о ось
роз р лити протипо азано!
КОЗОРОГИ, нашлях завоювання ч жої довіри, симпатій, розширеннясфери впли-

в вас очі є фіас о. Спрям йте основні з силля на зміцнення зайнятих позицій, збе-
реження стат с во.Фахове реноме під за розоюр йнації, а захищати йо о, підтвер-
дж вати он рентоспроможність визначено в бойових мовах, де можна ори іналь-
но зманевр вати... Одна , попри все, доля забороняє вам опинятися під онем!
ВОДОЛІЇприречені опанов ватирольсолдата сл жбово офронт , де варто зопти-

мізмом з стрічати невдачі, позб вшись д мо про дезертирство. Це тимчасові тр д-
нощі, й лобальнимипораз амивонинеза рож ють.Нама айтесядотрим ватися он-
фіденційності, не розбов вати сл жбові се рети. Ви ладайтеся на повн на том по-
прищі, де отрим єтема сим м творчої насолоди чиматеріальний приб то . Геть е с-
пл ататорів, я і сподіваються паразит вати за ваш рах но !
РИБИ в отре впевняться, що добрими намірами доро а в пе ло вимощена... І най-

при ріше те, що люди, я их ви щиро любите, здатні завдати болю, втя н ти в не а-
разди. Втім, не с діть їх с воро, й не с димі б дете... Насправді то вас наздо нав ар-
мічнийб меран . Час—най ращийцілитель, з одом ті рани за ояться. Тож, аби звес-
тидомінім м тойне атив, любовні побачення та веселі вечір и ращевід ласти.Мит-
ці, не зловживайте М зою!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+6°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+6°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —7...—8°Ñ, âíî-
÷³ —10...—12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +3...+6°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ.

Ñüîãîäí³
18 ñ³÷íÿ — Ãîëîäíà êóòÿ (Ñâÿòî¿ ìó÷åíèö³ Ôåîíè). Öüîãî äíÿ ãî-

òóâàëè òðåòþ êóòþ, ÿêó íàçèâàëè ãîëîäíîþ ÷åðåç òå, ùî ï³ñëÿ âå-
÷åð³ äî íàñòóïíîãî äíÿ, äîêè íå îñâÿòÿòü âîäó â ð³÷ö³, ëþäè ãîâ³-
ëè é í³÷îãî íå ¿ëè. Ó ö³ äí³ ñòîÿëè çíàìåíèò³ õðåùåíñüê³ ìîðîçè,
öå áóëà íàéõîëîäí³øà çèìîâà ïîðà.

²ìåíèííèêè: 
Àïîë³íàð³ÿ, Ãðèãîð³é, Ì³íà, Ì³õåé, Ôåîíà

9 1 4 3

5 7 8

2 4

5 8 4

2

2

9 2 7 3

3 7 5

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

6 7 4 2 5 1 3 9 8

9 3 1 6 8 7 5 2 4

2 5 8 9 4 3 6 7 1

3 4 6 7 2 5 8 1 9

1 2 9 3 6 8 7 4 5

7 8 5 1 9 4 2 3 6

5 1 3 8 7 9 4 6 2

4 9 2 5 3 6 1 8 7

8 6 7 4 1 2 9 5 3

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
14 ñ³÷íÿ

Уперше в столиці — артини латвійсь о о майстра живопис Гедерта Еліаса,
витвори медальєрно о і те стильно о мистецтва прибалтійсь ої раїни
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