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ÄÀÒÀ ïðîâåäåííÿ çàõîäó áóëà
îáðàíà íåäàðåìíî — âèñàäêó äå-
ðåâ ïðèñâÿòèëè ïàì’ÿò³ ìîëîäèõ,
í³ â ÷îìó íåïîâèííèõ ëþäåé, ÿê³
çàãèíóëè 9 êâ³òíÿ 1989 ðîêó â
Òá³ë³ñ³ ï³ä ÷àñ æîðñòîêîãî ðîç-
ãîíó ìèðíîãî ïðîòåñòó. Öåé äåíü
ñòàâ ñèìâîëîì íåçëàìíîñò³ äó-
õó ãðóçèíñüêîãî íàðîäó òà ùî-
ð³÷íî â³äçíà÷àºòüñÿ ÿê Äåíü â³ä-

íîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ ö³º¿ ðåñ-
ïóáë³êè.

«² ãðóçèíñüêîìó, ³ óêðà¿íñüêî-
ìó íàðîäó äîâåëîñÿ ïîáîðîòèñÿ
çà ñâîáîäó òà ìàéáóòíº ñâîº¿ êðà-
¿íè — íà æàëü, â îáîõ äåðæàâàõ íå
îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ ñåðåä ìèð-
íîãî íàñåëåííÿ. Ïàì’ÿòü ïðî
òá³ë³ñüê³ ïîä³¿ áóäå óâ³÷íåíà ³ñòî-
ð³ºþ, à â³äòåïåð ó Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ

ñâîºð³äíèé ñèìâîëîì ºäíàííÿ
äâîõ íàðîä³â, íàâ³òü çà ê³ëüêà äå-
ñÿòèë³òü öþ Àëåþ ïîáà÷àòü ìàéáóò-
í³ ïîêîë³ííÿ»,— çàçíà÷èâ Íàäçâè-
÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
Ãðóç³¿ â Óêðà¿í³ Ì³õå¿ë Óêëåáà.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó áóëî âèñàäæåíî
21 ìîëîäå äåðåâöå ë³ùèíè, âèðî-
ùåíî¿ ó ì³ñüêîìó äåêîðàòèâíîìó
ðîçñàäíèêó. Äî ó÷àñò³ â îçåëåíåí-
í³ äîëó÷èëèñÿ é ì³ñöåâ³ ìåøêàí-
ö³ — õòîñü õîò³â äîïîìîãòè, à õòîñü
âèñëîâèòè ñëîâà ïîäÿêè.

«Äóæå ïðèºìíî òà íåñïîä³âà-
íî áà÷èòè òàêîãî ïî÷åñíîãî ãîñ-
òÿ, ìè âæå äîìîâèëèñÿ ³ç ñóñ³äà-
ìè, ùî äîãëÿäàòèìåìî íîâîñòâî-
ðåíó Àëåþ ë³ùèíè. À ó ðàç³ íåîá-
õ³äíîñò³ ³ îãîðîæó âëàñíîðó÷ âñòà-
íîâèìî, ùîá âàíäàëè íå ïñóâàëè
öþ ä³ëÿíêó. Àáè âñå áóëî âèòðè-
ìàíî â îäí³é òåìàòèö³, îáîâ’ÿçêî-
âî ðîçôàðáóºìî ¿¿ ó íàö³îíàëüí³
êîëüîðè Ãðóç³¿ òà Óêðà¿íè»,— ðîç-
ïîâ³â «Õðåùàòèêó» ì³ñöåâèé ìåø-
êàíåöü Ðîìàí Ñåä÷óê, áàòüêî 
7-ð³÷íîãî Îëåêñ³ÿ.

Âèñàäæåí³ äåðåâà º ëèøå ÷àñòè-
íîþ Àëå¿ äðóæáè ì³æ óêðà¿íñüêèì

³ ãðóçèíñüêèì íàðîäàìè — âæå ó
íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó íà ïðî-
òèëåæíîìó áîö³ ñòîëè÷í³ îçåëå-
íþâà÷³ ïëàíóþòü âèñàäèòè â³äïî-
â³äíó ê³ëüê³ñòü ïàðîñòê³â ë³ùèíè.

«Âèñàäæåíà àëåÿ ó ïàðêó «Â³ä-
ðàäíèé» ñòàíå ñèìâîëîì äðóæ-
áè ì³æ óêðà¿íñüêèì ³ ãðóçèíñüêèì
íàðîäàìè. Ñï³ëüíèé çàõ³ä 9 êâ³ò-
íÿ — öå äàíèíà ïàì’ÿò³ ëþäÿì,
ÿê³ çàãèíóëè çà íåçàëåæí³ñòü,
çíàê âçàºìíî¿ ï³äòðèìêè, ñï³â-
ïðàö³ îáîõ íàðîä³â», — çàçíà÷èâ
ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàê-
ñèì Øêóðî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ùîòèæíÿ
òðàäèö³éí³ âåñíÿí³ òîëîêè ïðîâî-
äÿòüñÿ â çåëåíèõ çîíàõ Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó
ïàðêó «Â³äðàäíèé» â³äáóëîñÿ ê³ëü-
êà çàõîä³â ç î÷èùåííÿ òà îçåëå-
íåííÿ òåðèòîð³¿, äî ÿêèõ äîëó÷è-
ëîñÿ ïîíàä 400 ìåøêàíö³â — ï³ä
÷àñ âåëèêîãî åêî-ôëåøìîáó áóëî
âèñàäæåíî ïîíàä 70 äåðåâ òà 1 000
êóù³â, ïîôàðáîâàíî ëàâè òà âñòà-
íîâëåíî 20 íàï³âñôåð äëÿ çàõèñ-
òó òðîòóàð³â â³ä ïàðêóâàííÿ àâòî-
ìîá³ë³â �
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Àëåÿ ºäíîñò³ Ãðóç³¿ òà Óêðà¿íè
� Çåëåíó îàçó íà ÷åñòü äðóæáè äâîõ íàðîä³â ó ñóáîòó âèñàäèëè â ïàðêó «Â³äðàäíèé»

Â³òàë³é Êëè÷êî 
ï³äïèñàâ ð³øåííÿ 
ïðî çàáîðîíó 
ïðîäàæó àëêîãîëþ 
â ÌÀÔàõ

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïè-

ñàâ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî çàáî-

ðîíó ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ íàïî-

¿â â òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ

(ÌÀÔàõ). Òàêîæ ì³ñüêèé ãîëîâà

çáèðàºòüñÿ çàïðîïîíóâàòè äåïó-

òàòàì Êè¿âðàäè çàáîðîíèòè ³ ïðî-

äàæ àëêîãîëþ â ìàãàçèíàõ òà òîð-

ãîâèõ ìåðåæàõ ï³ñëÿ 23.00.

«ß ïåðåêîíàíèé, ùî íåîáõ³ä-

íî îáìåæèòè ðåàë³çàö³þ àëêîãîëü-

íèõ íàïî¿â. ßêùî ìè ï³êëóºìîñÿ

ïðî çäîðîâ’ÿ óêðà¿íö³â, ïðî àòìî-

ñôåðó â ñóñï³ëüñòâ³, òî íå ïîâè-

íåí àëêîãîëü ïðîäàâàòèñÿ íà êîæ-

íîìó ðîç³ ³ ö³ëîäîáîâî. Áî öå æ

íåïðèïóñòèìî, êîëè éîãî ðîçïè-

âàþòü â ïàðêàõ,ó äâîðàõ,á³ëÿ øê³ë

òà íà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ,— íà-

ãîëîñèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.—

Áàãàòî ñêàðã ñüîãîäí³ â³ä êèÿí,

ÿêèõ õâèëþº ³ ïîã³ðøåííÿ êðèì³-

íîãåííî¿ ñèòóàö³¿ â ñòîëèö³. ßêùî

ìè õî÷åìî çàáåçïå÷èòè ïîðÿäîê

³ áåçïåêó â ì³ñò³, çìåíøèòè ÷èñëî

ïðàâîïîðóøåíü, òî ïîâèíí³ âæè-

âàòè æîðñòêèõ çàõîä³â.Êè¿â íå ïî-

âèíåí ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ñóö³ëü-

íó «íàëèâàéêó»,— ï³äêðåñëèâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî ïðàêòèêà îá-

ìåæåííÿ ïðîäàæó àëêîãîëþ, çîê-

ðåìà â í³÷íèé ÷àñ, ñüîãîäí³ åôåê-

òèâíî ïðàöþº â áàãàòüîõ êðà¿íàõ.

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè
ïàì’ÿòü â’ÿçí³â 
íàöèñòñüêèõ 
êîíöòàáîð³â

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó âøàíóâàíí³

ïàì’ÿò³ â’ÿçí³â íàöèñòñüêèõ êîíö-

òàáîð³â òà ïîêëàâ êâ³òè äî ïàì’ÿò-

íèêà æåðòâàì Áàáèíîãî ßðó.

«Äóæå âàæëèâî ïàì’ÿòàòè ïðî

ñòðàøíó òðàãåä³þ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿,

àáè ïîä³áíîãî íå ïîâòîðèëîñÿ â

ìàéáóòíüîìó.Òîìó ÿ äîðó÷èâ,ùîá

ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ïðîâåëè óðî-

êè, äå ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ ðîç-

êàæóòü ïðî òðàãåä³þ Áàáèíîãî

ßðó»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî äëÿ ñòîëè÷íî¿

âëàäè ïð³îðèòåòíîþ º ï³äòðèìêà

ë³òí³õ ëþäåé. «Ñàìå òîìó ó Êèºâ³

íàéäåøåâøèé â Óêðà¿í³ ñîö³àëüíèé

õë³á, à äåñÿòü êëþ÷îâèõ ìåäïðå-

ïàðàò³â ìîæíà ïðèäáàòè ³ç çíèæ-

êàìè â àïòåêàõ ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ».

Òàêîæ ìè çàëèøèëè ï³ëüãè íà ïðî-

¿çä â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ äëÿ

ïåíñ³îíåð³â, çíàéøîâøè íà öå

êîøòè â ì³ñüêîìó áþäæåò³»,— çà-

çíà÷èâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Íàãàäàéìî,ùî 11 êâ³òíÿ â³äçíà-

÷àºòüñÿ Ì³æíàðîäíèé äåíü âèç-

âîëåííÿ â’ÿçí³â íàöèñòñüêèõ êîíö-

òàáîð³â.

íîâèíè

Îäíî÷àñíî ç ïðîâåäåííÿì â ñòîëèö³ âåñíÿíèõ òî-
ëîê ó ñóáîòó, 9 êâ³òíÿ, â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ â³ä-
áóëîñÿ óðî÷èñòå âèñàäæåííÿ «çåëåíî¿ îàçè» äó-
õîâíîãî òà ³ñòîðè÷íîãî ºäíàííÿ Ãðóç³¿ òà Óêðà¿íè.
Ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìàêñèì Øêóðî
ðàçîì ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì
Ãðóç³¿ â Óêðà¿í³ Ì³õå¿ëîì Óêëåáîþ ó ïàðêó «Â³äðàä-
íèé» (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 37-À) çàêëàëè Àëåþ
äðóæáè, ùî ñèìâîë³çóº ñîáîþ çíàê âçàºìíî¿ ºäíî-
ñò³ íàøèõ íàðîä³â.

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ñóáîòó Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ãðóç³¿ â Óêðà¿í³ Ì³õå¿ë Óêëåáà òà ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìàêñèì Øêóðî çàêëàëè ó ïàðêó «Â³äðàäíèé»
Àëåþ äðóæáè ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ãðóç³ºþ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
2.�Се�ретаріат	�Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленарно�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

З.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп	татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,��олів�деп	татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр	�т	рних�підроз-

ділів�ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

працівни�ів�се�ретаріат	�Київсь�ої�місь�ої�ради�	�встановленом	�поряд�	.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про проведення 14.04.2016 пленарного засідання І сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 274 від 4 квітня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс"

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено"
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро"
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�14��вітня�2016�ро�	�о�10.00��од.�пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VIII�с�ли�ання�	�сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�36,�4-й�поверх).

Про деякі питання 
розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально"культурного 
чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 237/237 від 17 березня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто"
герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Мі"
ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово"комунального господарства України від 21.10.2011
№ 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької ді"
яльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за № 1330/20068, з метою вирішення пи"
тань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально"культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торго"
вельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування бі"
ля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Заборонити�продаж�ал�о�ольних�напоїв�	�тимчасових�спор	дах�тор�овельно�о,�поб	тово-

�о,�соціально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в

місті�Києві.

2.�Департамент	�місь�о�о�бла�о	строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо-

�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям:

— до�01.05.2016�провести�демонтаж�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соці-

ально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�з�влас-

ни�ами�я�их�не�	�ладено�до�оворів�пайової�	часті�(внес�	)�в�	триманні�об’є�тів�бла�о	строю

міста�Києва,�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.09.2014�№ 62/62;

— не�проводити�демонтаж�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соціально-�	ль-

т	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�власни�и�я�их�спла-

ч	ють�пайов	�	часть�до�місь�о�о�бюджет	,�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

04.09.2014�№ 62/62.

3.�Встановити,�що�	�разі�розміщення�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соці-

ально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�охорон-

них�зонах�інженерних�мереж,�власни�и�та�их�тимчасових�спор	д�мож	ть�	�ласти�до�овори�стра-

х	вання�ризи�ів�перед�третіми�особами�та�ризи�ів,�пов’язаних�з�фінанс	ванням�робіт�по�пере-

несенню�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соціально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�при�проведенні�балансо	трим	вачем�інже-

нерних�мереж�планових�ремонтних�або�аварійних�ремонтних�робіт.

У�разі�наявності�до�оворів�страх	вання�ризи�ів,�наведених�	�абзаці�першом	�цьо�о�п	н�т	,

по�одження�місця�розміщення�тимчасової�спор	ди�з�балансо	трим	вачами�інженерних�мереж,

	�разі�її�розміщення�в�охоронних�зонах�інженерних�мереж,�не�потреб	ється.

4.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.12.2014�№ 746/746�«Про�особливості�за-

стос	вання�Поряд�	�розміщення�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соціально-

�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві»�та�і

зміни:

4.1.�Абзаци�третій�та�четвертий�п	н�т	�1�рішення�ви�ласти�	�та�ій�реда�ції:

«— до�31.12.2016�привести�розміщення�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�со-

ціально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�на�те-

риторії�міста�ви�лючно�	�відповідності�до�затвердженої�в�	становленом	�поряд�	�Компле�сної

схеми�розміщення�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соціально-�	льт	рно�о�чи�ін-

шо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�місті�Києві;

— до�01.03.2017�забезпечити�демонтаж�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�со-

ціально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�на�те-

риторії�міста�Києва�(далі —�ТС),�розміщення�я�их�не�відповідає�Компле�сній�схемі,�затвердже-

ній�в�	становленом	�поряд�	.».

4.2.�У�п	н�ті�7�рішення�цифри�«60»�замінити�цифрами�«120».

4.3.�У�п	н�ті�12�рішення�цифри�«2015»�замінити�цифрами�«2016».

4.4.�У�Поряд�	�проведення��он�	рс	�щодо�надання�права�на�оформлення�паспорта�прив’яз-

�и�тимчасової�спор	ди,�затвердженом	�зазначеним�рішенням:

— 	�п	н�ті�6�слова�«в�офіційном	�др	�ованом	�засобі�масової�інформації�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди��азеті�«Хрещати�»�та»�ви�лючити;

— 	�п	н�ті�9�слово�«�алендарних»�замінити�словом�«робочих».

5.�П	н�т�5�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.09.2014�№ 62/62�«Про�внесення�змін�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.02.2011�№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд�	�визначен-

ня�обся�ів�пайової�	часті�(внес�	)�власни�ів�тимчасових�спор	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�со-

ціально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засо-

бів�перес	вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в�	триманні�об’є�тів�бла�о	строю�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради»�та�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Департамент	�містоб	д	вання�та�архіте�т	ри�ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�подовж	вати�дію�до�оворів�щодо�пайової�	часті�в�	т-

риманні�об’є�та�бла�о	строю,�	�ладених�відповідно�до�	мов�пп.�4.1.1�пп.�4.1�п	н�т	�4�цьо�о�рі-

шення,�на�стро��до�6�місяців.�Та�і�до�овори�мож	ть�б	ти�подовжені�на�той�самий�стро�,�але�з

�інцевим�терміном�їх�дії�до�завершення�проведення��он�	рсів�щодо�надання�права�на�оформ-

лення�паспортів�прив’яз�и�тимчасових�спор	д�за�відповідними�ло�аціями.

У�2016�році�надавати�перше�подовження�до�оворів�щодо�пайової�	часті�в�	триманні�об’є�та

бла�о	строю,�	�ладених�відповідно�до�	мов�пп.�4.1.1�пп.�4.1�п	н�т	�4�цьо�о�рішення,�стро�ом

на�6�місяців.».

6.�Внести�до�Поряд�	�визначення�обся�ів�пайової�	часті�(внес�	)�власни�ів�тимчасових�спо-

р	д�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соціально-�	льт	рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес	вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни-

�ів�(�орист	вачів)�майданчи�ів�для�харч	вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�в�	триманні�об’є�тів�бла�о	строю�міста�Києва,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24.02.2011�№ 56/5443,�та�і�зміни:

6.1.�Абзац�перший�п	н�т	�2.15�Поряд�	�ви�ласти�	�та�ій�реда�ції:

«2.15.�Стро��дії�до�овор	�щодо�пайової�	часті�в�	триманні�об’є�та�бла�о	строю,�	�ладено�о

з�власни�ами�ТС�до�31.01.2015,�становить�6�місяців�та�може�б	ти�подовженим�на�той�самий�стро�,

але�з��інцевим�терміном�дії�та�их�до�оворів�до�завершення�проведення��он�	рсів�щодо�надан-

ня�права�на�оформлення�паспортів�прив’яз�и�тимчасових�спор	д�за�відповідними�ло�аціями.».

6.2.�Додато��3�до�Поряд�	�ви�ласти�	�та�ій�реда�ції:

Коефіцієнт�ф	н�ціонально�о�ви�ористання�(Кф)

Функціональне використання тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально�культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, збірно�розбірних гаражів

Кф

1. Продаж продукції друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) (>70 %
площі вітрини)

0,5

2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку

Продовольчих та непродовольчих товарів; іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів, квітів
та садово�городнього інвентарю; поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку
та непродовольчих товарів; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, алкогольних чи
слабоалкогольних напоїв)

1,0

3. Реалізація питної води 0,5

4. Заклади швидкого харчування 1,3

5. Громадські вбиральні 0,1

6. Шиномонтаж 1

7. Продаж тютюнових та алкогольних виробів. Продаж тютюнових виробів, алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем
тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

2

8. Продаж пива 1,6

9. Надання населенню побутових послуг (крім перукарських) 0,5

10. Пункти приймання вторинної сировини 0,1

11. Туристичні інформаційні центри (продаж виключно товарів туристичного напрямку) 0,1

12. Продаж хлібобулочних та молочних виробів 0,5

13. Інше функціональне використання 1,4

14. Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів, пива,
алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

1

15. Об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів, пива,
алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

1

16. Майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства 1,2
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Про приватизацію земельної ділянки громадянці Лазоренко
Юлії Валеріївні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Комсомольській, 26 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 187/187 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та

перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце"
вості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Лазорен�о�Юлії�Валеріївні�для�б	-

дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин-

�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.

Комсомольсь�ій,�26�	�Солом’янсь�ом	�районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб	дови,�справа�П-8791).

2.�Передати��ромадянці�Лазорен�о�Юлії�Ва-

леріївні�	�приватн	�власність�земельн	�ділян�	

площею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:504:0018)�для�б	дівництва�та

обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподар-

сь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Комсомоль-

сь�ій,�26�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�із

земель��ом	нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Лазорен�о�Юлії�Валеріївні:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Костюк Вірі Сергіївні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Підбірній, 8 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 191/191 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та

перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце"
вості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із

земле	строю�щодо�встановлення�(відновлен-

ня)�меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�міс-

цевості)��ромадянці�Костю��Вірі�Сер�іївні�для

б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о

б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на

в	л.�Підбірній,�8�	�Голосіївсь�ом	�районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб	дови,�справа�П-9335).

2.�Передати��ромадянці�Костю��Вірі�Сер�іївні

	�приватн	�власність�земельн	�ділян�	�площею

0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:072:0004)�із�земель��ом	нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о

б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.

Підбірній,�8�	�Голосіївсь�ом	�районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Костю��Вірі�Сер�іївні:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�а�земельної

ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно�о��о-

де�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	ючих

інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр	�ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до-

�	ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати�в

	становленом	�поряд�	.

3.5.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�по-

ряд�	�та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	

поряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни

«Про�державн	�реєстрацію�речових�прав�на

нер	хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян-

�и,�що�право�власності�на�земельн	�ділян�	

може�б	ти�припинено�	�випад�ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	-

ри�та�земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Косенку Валентину Івановичу, Косенку Володимиру Івановичу 

та Косенко Валентині Олександрівні для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель 
і споруд на вул. Лютневій, 35 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 193/193 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз"
глянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс"
цевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)��ро-

мадянам�Косен�	�Валентин	�Іванович	,�Косен-

�	�Володимир	�Іванович	,�Косен�о�Валентині

Оле�сандрівні�для�б	дівництва�та�обсл	�ов	ван-

ня�житлово�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель

і�спор	д�на�в	л.�Лютневій,�35�	�Голосіївсь�ом	

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб	дови,�справа�П-9337).

2.�Передати��ромадянам�Косен�	�Валентин	

Іванович	,�Косен�	�Володимир	�Іванович	,�Ко-

сен�о�Валентині�Оле�сандрівні�	�спільн	�част�о-

в	�власність�земельн	�ділян�	�площею�0,0549

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:099:0038)

із�земель��ом	нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�для�б	дівництва�та�обсл	-

�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподарсь�их

б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Лютневій,�35�	�Голо-

сіївсь�ом	�районі�м.�Києва�з�розподілом�часто�

	�праві�спільної�част�ової�власності�на�вищеза-

значен	�земельн	�ділян�	,�а�саме:

— част�а��ромадянина�Косен�а�Валентина

Івановича —�1/3�від�0,0549��а;

— част�а��ромадянина�Косен�а�Володимира

Івановича —�1/3�від�0,0549��а;

— част�а��ромадян�и�Косен�о�Валентини

Оле�сандрівни —�1/3�від�0,0549��а.

3.�Громадянам�Косен�	�Валентин	�Іванови-

ч	,�Косен�	�Володимир	�Іванович	,�Косен�о�Ва-

лентині�Оле�сандрівні:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно�о

�оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр	�ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до-

�	ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначено-

м	�за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.5.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�поряд-

�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Лалі Олені Миколаївні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вчительській, 24 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 194/194 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на"
турі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

7.�Заборонити�в�тимчасових�спор	дах�тор�овельно�о,�поб	тово�о,�соціально-�	льт	рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�місті�Києві�продаж�ал�о�оль-

них�виробів�на�розлив,�о�рім�пива.

8.�Ви�онавчом	�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�	

двомісячний�стро��привести�власні�а�ти�	�відповідність�до�цьо�о�рішення.

9.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре�	ляторної�політи�и,�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та�земле�орист	вання,�постійн	��омісію�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет	�та�соціально-е�ономічно�о�розвит�	.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 172/172 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:136:0013)�площею

0,1969��а�для�обсл	�ов	вання�та�е�спл	атації��о-

телю�на�просп.�Перемо�и,�62-а�	�Шевчен�ів-

сь�ом	�районі�м.�Києва,�що�підля�ає�продаж	

�ромадянці�С	ровцевій�Ользі�Ми�олаївні�(спра-

ва�Є-1297).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Лалі�Олені�Ми�олаївні�для�б	дів-

ництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,

�осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Вчи-

тельсь�ій,�24�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб	дови,�справа�П-9279).

2.�Передати��ромадянці�Лалі�Олені�Ми�ола-

ївні�	�приватн	�власність�земельн	�ділян�	�пло-

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:531:0141)�для�б	дівництва�та

обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподар-

сь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Вчительсь�ій,�24

	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�із�земель

�ом	нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Лалі�Олені�Ми�олаївні:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Сивоконь Тетяні Анатоліївні та Сивоконю Антону Олеговичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Московській, 3 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 196/196 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз"
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Сиво�онь�Тетяні�Анатоліївні�та�Си-

во�оню�Антон	�Оле�ович	�для�б	дівництва�та

обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподар-

сь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Мос�овсь�ій,�3

	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб	-

дови,�справа�П-9177).

2.�Передати��ромадянам�Сиво�онь�Тетяні

Анатоліївні�та�Сиво�оню�Антон	�Оле�ович	�	

спільн	�част�ов	�власність�земельн	�ділян�	

площею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:532:0028)�із�земель��ом	наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житло-

во�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д

на�в	л.�Мос�овсь�ій,�3�	�Солом’янсь�ом	�райо-

ні�м.�Києва�з�розподілом�часто��	�праві�спіль-

ної�част�ової�власності�на�вищезазначен	�зе-

мельн	�ділян�	,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Сиво�онь�Тетяни�Ана-

толіївни —�2/3�від�0,1000��а;

— част�а��ромадянина�Сиво�оня�Антона�Оле-

�овича —�1/3�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Сиво�онь�Тетяні�Анатоліївні

та�Сиво�оню�Антон	�Оле�ович	:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Денисенку Василю Федоровичу 

та Денисенку Олексію Васильовичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Горького, 36 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 197/197 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз"
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Денисен�	�Василю�Федорович	

та�Денисен�	�Оле�сію�Васильович	�для�б	дів-

ництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,

�осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Горь-

�о�о,�36�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб	дови,�справа�П-9244).

2.�Передати��ромадянам�Денисен�	�Васи-

лю�Федорович	�та�Денисен�	�Оле�сію�Васи-

льович	�	�спільн	�част�ов	�власність�земельн	

ділян�	�площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:523:0021)�із�земель��ом	наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житло-

во�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д

на�в	л.�Горь�о�о,�36�	�Солом’янсь�ом	�районі

м.�Києва,�з�розподілом�часто��	�праві�спільної

част�ової�власності�на�вищезазначен	�земель-

н	�ділян�	,�а�саме:

— част�а��ромадянина�Денисен�а�Василя

Федоровича —�56/100�від�0,1000��а;

— част�а��ромадянина�Денисен�а�Оле�сія

Васильовича —�44/100�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Денисен�	�Василю�Федоро-

вич	�та�Денисен�	�Оле�сію�Васильович	:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянину Козаченку Олегу Григоровичу
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Олександрівській, 9"а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 200/200 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце"
вості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянин	�Козачен�	�Оле�	�Гри�орович	�для

б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о�б	-

дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.

Оле�сандрівсь�ій,�9-а�	�Шевчен�івсь�ом	�райо-

ні�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб	дови,�справа�П-1670).

2.�Передати��ромадянин	�Козачен�	�Оле�	

Гри�орович	�	�приватн	�власність�земельн	�ді-

лян�	�площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:88:073:0008)�для�б	дівництва�та

обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподар-

сь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Оле�сандрів-

сь�ій,�9-а�	�Шевчен�івсь�ом	�районі�м.�Києва

із�земель��ом	нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин	�Козачен�	�Оле�	�Гри�оро-

вич	:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до�	мен-

тації�та�питання�пайової�	часті�вирішити�в�по-

ряд�	,�визначеном	�за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�приватної�власності�на�земельн	�ді-

лян�	�може�б	ти�припинено�	�випад�ах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно�о��о-

де�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Костюченку Євгенію Віталійовичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вчительській, 24"а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 201/201 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та

перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на"
турі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
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1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянин	�Костючен�	�Єв�енію�Віталійови-

ч	�для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житло-

во�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д

на�в	л.�Вчительсь�ій,�24-а�	�Солом’янсь�ом	

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб	дови,�справа�П-9278).

2.�Передати�Костючен�	�Єв�енію�Віталійо-

вич	�	�приватн	�власність�земельн	�ділян�	

площею� 0,0606� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:531:0140)�для�б	дівництва�та

обсл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподар-

сь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Вчительсь�ій,�

24-а�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом	нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин	�Костючен�	�Єв�енію�Віталі-

йович	:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Хижняк Олені Іванівні та Мощенок Аллі Іванівні 

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Постовій, 6 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 202/202 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз"
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцево-

сті)��ромадян�ам�Хижня��Олені�Іванівні�та�Мо-

щено��Аллі�Іванівні�для�обсл	�ов	вання�жит-

лово�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спо-

р	д�на�в	л.�Постовій,�6�	�Солом’янсь�ом	

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб	дови,�справа�П-

9215).

2.�Передати��ромадян�ам�Хижня��Олені�Іва-

нівні�та�Мощено��Аллі�Іванівні�	�спільн	�част�о-

в	�власність�земельн	�ділян�	�площею�0,0818

�а�(�адастровий�номер�8000000000:69:193:0019)

із�земель��ом	нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�для�обсл	�ов	вання

житлово�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і

спор	д�на�в	л.�Постовій,�6�	�Солом’янсь�ом	

районі�м.�Києва,�з�розподілом�часто��	�праві�спіль-

ної�част�ової�власності�на�вищезазначен	�зе-

мельн	�ділян�	,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Хижня��Олени�Іванів-

ни —�709/818�від�0,0818��а;

— част�а��ромадян�и�Мощено��Алли�Іванів-

ни —�109/818�від�0,0818��а.

3.�Громадян�ам�Хижня��Олені�Іванівні�та�Мо-

щено��Аллі�Іванівні:

3.1.�Ви�он	вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с	�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост	п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт	�та�е�спл	атації�існ	-

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр	�-

ції�чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

ментації�виріш	вати�в�поряд�	,�визначеном	

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової�	часті�та�	�ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р	�про�пайов	�	часть�виріш	вати�в�поряд�	�та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн	�ділян�	�	�по-

ряд�	,�встановленом	�За�оном�У�раїни�«Про

державн	�реєстрацію�речових�прав�на�нер	хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�може

б	ти�припинено�	�випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Пугачу Дмитру Георгійовичу на вул. Шевченка, 46"а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 203/203 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Пугачу Дмитру Георгійовичу на вул. Шевченка, 46"а у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т	

земле	строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин	�П	�ач	�Дмитр	�Геор�ійо-

вич	�на�в	л.�Шевчен�а,�46-а�	�Солом’янсь�о-

м	�районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

�а�(земельна�ділян�а��ом	нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�	�власність

для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о

б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25157).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Озерному Андрію Сергійовичу на вул. Набережній, 24"а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 204/204 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Озерному Андрію Сергійовичу на вул. Набережній, 24"а у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т	

земле	строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин	�Озерном	�Андрію�Сер�ійо-

вич	�на�в	л.�Набережній,�24-а�	�Солом’янсь�о-

м	�районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03

�а�(земельна�ділян�а��ом	нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�	�власність

для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о

б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25404).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Ліщенко Людмилі Григорівні на вул. Федьковича, 59
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 205/205 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Ліщенко Людмилі Григорівні на вул. Федьковича, 59 у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь"
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра"
їні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т	

земле	строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Ліщен�о�Людмилі�Гри�орів-

ні�на�в	л.�Федь�овича,�59�	�Солом’янсь�ом	

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04��а

(земельна�ділян�а��ом	нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�	�власність

для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о

б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25298).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

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

громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 206/206 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодек"
су України немає згоди землекористувача (архівна довідка Києво"Святошинської районної державної ад"
міністрації від 01.03.2005 № 137, зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комі"
тет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок,
якими вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако"
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав"
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря"
дування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�розроблен-

ня�прое�т	�земле	строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин	�Мороз	�Іван	�Ана-

толійович	�	�мі�рорайоні�Ж	ляни�	�Солом’ян-
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сь�ом	�районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

�а�(земельна�ділян�а��ом	нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�	�власність

для�б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о

б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель�і�спор	д�

(К-26019).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Морозу Івану Анатолійовичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 208/208 від 10 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що частину зазначеної на схемі земельної ділянки рішенням
Київської міської ради від 18.12.2008 № 922/922 передано у власність громадянину Зінченку В. О., частина на
підставі договору купівлі"продажу від 02.02.2012 № 114 перебуває у власності громадянина Голована О. В. (дер"
жавний акт на власність від 27.02.2012 № 06"7"06203), інша частина цієї земельної ділянки є територією до"
роги, зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» 
м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, ін"
шим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�роз-

роблення�прое�т	�земле	строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин	�Мо-

роз	�Іван	�Анатолійович	�	�мі�рорайоні�Ж	-

ляни�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,10��а�(земельна�ділян-

�а��ом	нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)�	�власність�для�б	-

дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о�б	-

дин�	,��осподарсь�их�б	дівель� і�спор	д�

(К-25991).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Морозу Івану Анатолійовичу 
у мікрорайонi Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 210/210 від 10 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що частину зазначеної в клопотанні земельної ділянки рішен"
ням Київської міської ради від 07.02.2002 № 245/1679 передано у спільну часткову власність громадянам
Кравченку О. І., Кравченку А. І., Кравченко Н. А. (державні акти на право власності від 21.02.2003 № 72"2"02286,
№ 72"2"02285, № 72"2"02287), на іншу частину земельної ділянки відповідно до частини шостої статті 118 Зе"
мельного кодексу України немає згоди землекористувача (архівна довідка виконавчого комітету Києво"Свя"
тошинської райради народних депутатів Київської області районного державного архіву від 26.11.94 № 2"
292), зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни»
м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, ін"
шим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�розроб-

лення�прое�т	�земле	строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин	�Мороз	�Іван	

Анатолійович	�	�мі�рорайоні�Ж	ляни�	�Соло-

м’янсь�ом	�районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,07��а�(земельна�ділян�а��ом	нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

	�власність�для�б	дівництва�та�обсл	�ов	ван-

ня�житлово�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель

і�спор	д�(К-25990).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

громадянину Морозу Івану Анатолійовичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 211/211 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодек"
су України немає згоди землекористувачів (архівні довідки Києво"Святошинської районної державної адмі"
ністрації від 27.03.2008 № 314, від 12.05.2015 № 06"04/534, від 08.04.2014 № 06"04/514), зважаючи на катего"
ричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1
щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим громадянам, керуючись
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер"
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�роз-

роблення�прое�т	�земле	строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин	�Мо-

роз	�Іван	�Анатолійович	�	�мі�рорайоні�Ж	-

ляни�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,10��а�(земельна�ділян-

�а��ом	нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)�	�власність�для�б	-

дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлово�о�б	-

дин�	,��осподарсь�их�б	дівель� і�спор	д�

(К-26017).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 212/212 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодек"
су України немає згоди землекористувача (архівна довідка районного державного архіву виконавчого комі"
тету Києво"Святошинської районної ради народних депутатів Київської області від 15.04.1994 № 309), зва"
жаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від
04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим грома"
дянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�розроб-

лення�прое�т	�земле	строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин	�Мороз	�Іван	

Анатолійович	�	�мі�рорайоні�Ж	ляни�	�Соло-

м’янсь�ом	�районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом	нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

	�власність�для�б	дівництва�та�обсл	�ов	ван-

ня�житлово�о�б	дин�	,��осподарсь�их�б	дівель

і�спор	д�(К-26016).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю «ОСКА 1» 

для експлуатації автостоянок на вул. Оноре де Бальзака, 16"24 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 213/213 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «ОСКА 1» на вул. Оноре де Бальзака, 16 — 24 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації автостоянок та додані документи, на виконання постанови
Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.06.2014 № 826/5650/14, враховуючи те, що відповідно до
статті 18 Закону України «Про автомобільні дороги» розташування будь"яких об’єктів, будівель, споруд або
їх частин у межах червоних ліній вулиці не допускається, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе"
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце"
ве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�розроб-

лення�прое�т	�земле	строю�щодо�відведення

земельних�діляно��товариств	�з�обмеженою

відповідальністю�«ОСКА�1»�на�в	л.�Оноре�де

Бальза�а,�16 —�24�	�Деснянсь�ом	�районі�м.�Ки-

єва�орієнтовними�площами�0,69��а,�0,30��а�(зе-

мельні�ділян�и��ом	нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва)�в�оренд	�для

е�спл	атації�автостояно��(К-26072).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.
Київський міський голова В. Кличко

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

громадянці Назаренко Тамарі Андріївні на вул. Моринецькій, 13
у Подільському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 214/214 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Назаренко Тамарі Андріївні у Подільському районі м. Києва та додані докумен"
ти, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи невідпо"
відність заявленої у справі"клопотанні ініціативи містобудівній документації та враховуючи висновок Де"
партаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 13.03.2015 № 2247/0/12/27"15, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�	�наданні�дозвол	�на�розроб-

лення�прое�т	�земле	строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Назарен�о�Та-

марі�Андріївні�на�в	л.�Моринець�ій,�13�	�По-

дільсь�ом	�районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�	�власність�для�б	дівництва�та�об-

сл	�ов	вання�житлово�о�б	дин�	,��осподар-

сь�их�б	дівель�і�спор	д�(К-24337).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відмову громадянці Голуб Світлані Олексіївні 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва індивідуального гаража

Рішення Київської міської ради № 215/215 від 10 березня 2016 року
На виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 02.07.2014 у справі № 826/5337/14,

розглянувши клопотання громадянки Голуб Світлани Олексіївни від 20.01.2014 про надання дозволу на роз"
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гара"
жа орієнтовною площею 0,01 га в межах міста Києва та враховуючи те, що до клопотання не додані графічні
матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121
Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду"
вання в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��ромадянці�Гол	б�Світлані�Оле�-

сіївні�	�наданні�дозвол	�на�розроблення�прое�-

т	�земле	строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�для�б	дівництва�індивід	ально�о��ара-

жа�орієнтовним�розміром�0,01��а�(справа�А-

21751).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 06.09.2005 № 79"6"00347 

(з урахуванням додаткової угоди про внесення змін і доповнень
до договору оренди земельної ділянки 

від 06.07.2010 № 79"6"00770)
Рішення Київської міської ради № 218/218 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Крюківщина» від 04.03.2015 № 18, Київ"
ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�	мови�ви�онання�п	н�т	�2

цьо�о�рішення�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и� (�адастровий� номер

8000000000:90:402:0019)�площею�4,2001��а

від�06.09.2005�№ 79-6-00347�(з�	рах	ванням

додат�ової�	�оди�про�внесення�змін�і�допов-

нень�до�до�овор	�оренди�земельної�ділян�и�від

06.07.2010�№ 79-6-00770),�	�ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«А�рофірма�Крю-

�івщина»�для�ведення�товарно�о�сільсь�о�ос-

подарсь�о�о�виробництва�в�межах�Голосіїв-

сь�о�о�район	�м.�Києва�на�підставі�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�21.10.2004�№ 558/1998

«Про�оформлення�товариств	�з�обмеженою

відповідальністю�«А�рофірма�Крю�івщина»�пра-

ва��орист	вання�земельними�ділян�ами�для

ведення�товарно�о�сільсь�о�осподарсь�о�о�ви-

робництва�в�межах�Голосіївсь�о�о�район	�

м.�Києва»�(справа�№�А-21550).

2.�Товариств	�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«А�рофірма�Крю�івщина»:

2.1.�Поверн	ти�Київсь�ій�місь�ій�раді�земель-

н	�ділян�	�на�	мовах,�визначених�до�овором

оренди�від�06.09.2005�№ 79-6-00347�(з�	рах	-

ванням�додат�ової�	�оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до�овор	�оренди�земельної�ділян-

�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00770).

2.2.�Сплатити�Київсь�ій�місь�ій�раді�оренд-

н	�плат	�за�шість�місяців�з�момент	�прийнят-

тя�цьо�о�рішення,�я�що�протя�ом�зазначено�о

період	�не�надійшло�пропозицій�від�інших�осіб

на�	�ладання�до�овор	�оренди�цієї�земельної

ділян�и�на�тих�самих�	мовах.

3.�Земельн	�ділян�	,�зазначен	�в�п	н�ті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�земель�запас	.

4.�Департамент	�земельних�рес	рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ	вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«А�рофірма�Крю�івщи-

на»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

4.2.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права��ом	нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�на�земельн	�ділян�	�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:402:0019)

площею�4,2001��а�в�межах�Голосіївсь�о�о�райо-

н	�м.�Києва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 06.09.2005 № 79"6"00346 

(з урахуванням додаткової угоди про внесення змін і доповнень
до договору оренди земельної ділянки 

від 06.07.2010 № 79"6"00769)
Рішення Київської міської ради № 219/219 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Крюківщина» від 04.03.2015 № 20, Київ"
ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�	мови�ви�онання�п	н�т	�2�цьо-

�о�рішення�до�овір�оренди�земельної�ділян�и�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:371:0017)�пло-

щею�32,6347��а�від�06.09.2005�№ 79-6-00346�(з

	рах	ванням�додат�ової�	�оди�про�внесення�змін

і�доповнень�до�до�овор	�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00771),�	�ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�«А�рофірма�Крю-

�івщина»�для�ведення�товарно�о�сільсь�о�оспо-

дарсь�о�о�виробництва�в�межах�Голосіївсь�о�о�райо-

н	�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�21.10.2004�№ 558/1998�«Про�оформ-

лення�товариств	�з�обмеженою�відповідальністю

«А�рофірма�Крю�івщина»�права��орист	вання�зе-

мельними�ділян�ами�для�ведення�товарно�о�сіль-

сь�о�осподарсь�о�о�виробництва�в�межах�Голо-

сіївсь�о�о�район	�м.�Києва»�(справа�№�А-21552).

2.�Товариств	�з�обмеженою�відповідальністю

«А�рофірма�Крю�івщина»:

2.1.�Поверн	ти�Київсь�ій�місь�ій�раді�земель-

н	�ділян�	�на�	мовах,�визначених�до�овором�орен-

ди�від�06.09.2005�№ 79-6-00346�(з�	рах	ванням

додат�ової�	�оди�про�внесення�змін�і�доповнень

до�до�овор	�оренди�земельної�ділян�и�від�06.07.2010

№ 79-6-00769).

2.2.�Сплатити�Київсь�ій�місь�ій�раді�орендн	

плат	�за�шість�місяців�з�момент	�прийняття�цьо-

�о�рішення,�я�що�протя�ом�зазначено�о�період	

не�надійшло�пропозицій�від�інших�осіб�на�	�ла-

дання�до�овор	�оренди�цієї�ж�земельної�ділян�и

на�тих�самих�	мовах.

3.�Земельн	�ділян�	,�зазначен	�в�п	н�ті�1�цьо-

�о�рішення,�віднести�до�земель�запас	.

4.�Департамент	�земельних�рес	рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ	вати�товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«А�рофірма�Крю�івщина»�про

прийняття�цьо�о�рішення.

4.2.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права��ом	нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�на�земельн	�ділян�	�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:371:0017)�площею

32,6347��а�в�межах�Голосіївсь�о�о�район	�м.�Ки-

єва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та�зем-

ле�орист	вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 06.09.2005 № 79"6"00348 

(з урахуванням додаткової угоди про внесення змін і доповнень
до договору оренди земельної ділянки 

від 06.07.2010 № 79"6"00771)
Рішення Київської міської ради № 220/220 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», пунк"
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звер"
нення товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Крюківщина» від 04.03.2015 № 19, Київська місь"
ка рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�	мови�ви�онання�п	н�т	�2�цьо-

�о�рішення�до�овір�оренди�земельної�ділян�и�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:402:0017)�пло-

щею�22,6453��а�від�06.09.2005�№ 79-6-00348�(з

	рах	ванням�додат�ової�	�оди�про�внесення�змін

і�доповнень�до�до�овор	�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00771),�	�ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�«А�рофірма�Крю-

�івщина»�для�ведення�товарно�о�сільсь�о�оспо-

дарсь�о�о�виробництва�в�межах�Голосіївсь�о�о

район	�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�21.10.2004�№ 558/1998�«Про

оформлення�товариств	�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«А�рофірма�Крю�івщина»�права��орис-

т	вання�земельними�ділян�ами�для�ведення�то-

варно�о�сільсь�о�осподарсь�о�о�виробництва�в

межах�Голосіївсь�о�о�район	�м.�Києва»�(справа

№�А-21553).

2.�Товариств	�з�обмеженою�відповідальністю

«А�рофірма�Крю�івщина»:

2.1.�Поверн	ти�Київсь�ій�місь�ій�раді�земель-

н	�ділян�	�на�	мовах,�визначених�до�овором�орен-

ди�від�06.09.2005�№ 79-6-00348�(з�	рах	ванням

додат�ової�	�оди�про�внесення�змін�і�доповнень

до�до�овор	�оренди�земельної�ділян�и�від�06.07.2010

№ 79-6-00771).

2.2.�Сплатити�Київсь�ій�місь�ій�раді�орендн	

плат	�за�шість�місяців�з�момент	�прийняття�цьо-

�о�рішення,�я�що�протя�ом�зазначено�о�період	

не�надійшло�пропозицій�від�інших�осіб�на�	�ла-

дання�до�овор	�оренди�цієї�ж�земельної�ділян�и

на�тих�самих�	мовах.

3.�Земельн	�ділян�	,�зазначен	�в�п	н�ті�1�цьо-

�о�рішення,�віднести�до�земель�запас	.

4.�Департамент	�земельних�рес	рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ	вати�товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«А�рофірма�Крю�івщина»�про

прийняття�цьо�о�рішення.

4.2.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права��ом	нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�на�земельн	�ділян�	�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:402:0017)�площею

22,6453��а�в�межах�Голосіївсь�о�о�район	�м.�Ки-

єва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та�зем-

ле�орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВМЛИН» 

на передачу земельної ділянки в суборенду товариству 
з обмеженою відповідальністю «Стандарт Буд» для будівництва

виробничої бази для перенесення об’єктів із зони забудови 
залізнично"автомобільного та Подільського мостових переходів

через р. Дніпро у м. Києві, її подальших експлуатації 
та обслуговування на вул. Пухівській у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 226/226 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер"
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само"
врядування в Україні», підпункту 13.1 пункту 13 договору оренди земельної ділянки від 08.11.2011 № 62"6"
00582 та розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЛИН» про надання до"
зволу на передачу земельної ділянки в суборенду, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВМЛИН»�на�переда-

ч	�в�с	боренд	�стро�ом�до�08.11.2021�земель-

ної�ділян�и�площею�2,9361��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:212:0198)�товариств	�з�об-

меженою�відповідальністю�«Стандарт�Б	д»�для

б	дівництва�виробничої�бази�для�перенесення

об’є�тів�із�зони�заб	дови�залізнично-автомо-

більно�о�та�Подільсь�о�о�мостових�переходів�че-

рез�р.�Дніпро�	�м.�Києві,�її�подальших�е�спл	-

атації�та�обсл	�ов	вання�на�в	л.�П	хівсь�ій�в

Деснянсь�ом	�районі�м.�Києва,�право��орист	-

вання�я�ою�посвідчено�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�08.11.2011�№ 62-6-00582,

	�ладеними�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ПРИ-

ВАТНИМ�АКЦІОНЕРНИМ�ТОВАРИСТВОМ�«КИ-

ЇВМЛИН»�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�04.11.2010�№ 225/5037�«Про�переда-

ч	�земельної�ділян�и�від�ритом	�а�ціонерно-

м	�товариств	�«Київмлин»�для�б	дівництва�ви-

робничої�бази�для�перенесення�об’є�тів�з�зо-

ни�заб	дови�залізнично-автомобільно�о�та�По-

дільсь�о�о�мостових�переходів�через�р.�Дніп-

ро�	�м.�Києві,�її�подальших�е�спл	атації�та�об-

сл	�ов	вання�на�в	л.�П	хівсь�ій�	�Деснянсь�о-

м	�районі�м.�Києва»�(№�К-25372).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб	д	вання,�архіте�т	ри�та

земле�орист	вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 32/1345

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року 1056 «Про встановлення
тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надаються лікувально�профілактичними державними 
закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 163 від 18 березня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

становлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти
та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно�пра�
вових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування налання платних послуг
медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо!о

ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�24�вересня�2014

ро���№ 1056�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл�!и�з�медично!о�обсл�!ов�вання,

я�і�надаються�лі��вально-профіла�тичними�дер-

жавними�за�ладами�охорони�здоров’я»,�заре-

єстроване�в�Головном���правлінні�юстиції��

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 38/1351

Про встановлення тарифів 
на виробництво теплової енергії, 

послугу з централізованого опалення 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
Розпорядження № 154 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре�
єстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення
економічно обгрунтованих тарифів, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер!ії�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

ОБСЛУГОВУВАННЯ�ПОВІТРЯНОГО�РУХУ�УКРА-

ЇНИ,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�посл�!��з�цен-

тралізовано!о�опалення,�що�надає�ДЕРЖАВ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ПО-

ВІТРЯНОГО�РУХУ�УКРАЇНИ�я��ви�онавець�цієї

посл�!и,�що�додається.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо!о�оприлюднення.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів�!олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з!ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 39/1352

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

17.03.2016�р.�№�154

Тарифи
на послугу з централізованого опалення, що надає 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
як виконавець цієї послуги

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 566,94 680,33

2. Інші споживачі (крім населення) 1310,35 1572,42

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 38/1351

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

17.03.2016�р.�№�154

Тарифи
на виробництво теплової енергії 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення за наявності квартирного
(на приміщення) та/або будинкового засобів
обліку теплової енергії, яка використовується на
опалення:

населення 1 Гкал 690,54

2 Централізоване опалення за відсутності
квартирного (на приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі за місяць
протягом періоду надання послуги з
централізованого опалення

9,85

Керівник апарату В. Бондаренко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про затвердження 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка» 
для експлуатації та обслуговування будівель гаража театру

(майстерні, бокси) та існуючої автостоянки 
службового автотранспорту 

на вул. Ямській, 68 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 223/223 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», звернення Державного підприємства «Національний академічний драматичний те�
атр імені Івана Франка» від 29.09.2015 № 571 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�державном��під-

приємств��«Національний�а�адемічний�драма-

тичний�театр�імені�Івана�Фран�а»�площею�0,1587

!а�(�адастровий�номер�8000000000:79:034:0005)

для�е�спл�атації�та�обсл�!ов�вання�б�дівель

!аража�театр��(майстерні,�бо�си)�та�існ�ючої

автостоян�и�сл�жбово!о�автотранспорт��на

в�л.�Ямсь�ій,�68���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате!орія�земель —�землі�промисловості,

транспорт�,�зв’яз��,�енер!ети�и,�оборони�та

іншо!о�призначення,�справа�Д-4721).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про припинення 
комунальному підприємству 

з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд�УКБ» 

права постійного користування земельною ділянкою 
на вул. Златоустівській, 14�18 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 224/224 від 10 березня 2016 року
Відповідно до пункту «д» статті 9, пункту «а» статті 141, статті 142 Земельного кодексу України, пункту 34 час�

тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення ко�
мунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд�УКБ» від 23.10.2015
№ 114/6275, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальном��підприємств��з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�право�постійно!о��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�площею�0,4469�!а

(�адастровий�номер�8000000000:88:146:0013)

на�в�л.�Злато�стівсь�ій,�14 —�18���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�реставрації�існ�-

ючо!о�житлово!о�б�дин���та�б�дівництва�но-

во!о�житлово!о�б�дин���з�пар�ін!ом,�наданою

відповідно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

14.06.2007�№ 817/1478�та�від�29.10.2009

№ 594/2663,�право��орист�вання�я�ою�посвід-

чено�державним�а�том�на�право�постійно!о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�від�31.01.2011

№ 01-9-00144,�та�віднести�її�до�земель�запа-

с��житлової�та�!ромадсь�ої�заб�дови�(справа

А-22088).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�про�прийнят-

тя�цьо!о�рішення�повідомити�Головне��прав-

ління�Держ!ео�адастр����м.�Києві�та�реєстра-

ційн��сл�жб��Головно!о�територіально!о��прав-

ління�юстиції���м.�Києві.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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2.6 106 Огляд лікарем<отоларингологом 25,00

2.7 107 Огляд лікарем<стоматологом<терапевтом 38,10

2.8 108 Огляд лікарем<невропатологом 38,40

2.9 109 Огляд лікарем<дерматовенерологом 32,10

2.10 110 Огляд лікарем<ортопедом<травматологом 32,90

2.11 111 Огляд лікарем<офтальмологом 27,90

2.12 112 Огляд лікарем<акушером<гінекологом 61,70

2.13 113 Огляд лікарем<урологом 40,60

2.14 114 Огляд лікарем<хірургом дитячим 20,40

3. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та
громадських заходів тощо

3.1 201 Проведення лікарсько<педагогічних спостережень лікарем із спортивної медицини
(вартість медикаментів сплачується додатково)

332,90

4. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без
направлення лікарів

4.1 301 Консультація лікаря<терапевта 60,70

4.2 302 Консультація лікаря з функціональної діагностики для визначення об'єму
обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров'я

21,00

4.3 303 Консультація лікаря<ортопеда<травматолога 65,70

4.4 304 Консультація лікаря<кардіолога 55,30

4.5 305 Консультація лікаря<офтальмолога 71,00

4.6 306 Консультація лікаря<акушера<гінеколога 87,90

4.7 307 Консультація лікаря<уролога 67,60

4.8 308 Інші види звернень до лікаря із спортивної медицини 27,70

4.9 309 Консультація лікаря<невропатолога 63,80

4.10 310 Консультація лікаря<дерматовенеролога 80,70

4.11 311 Консультація лікаря<отоларинголога 65,50

4.12 312 Лікарсько<консультативний прийом лікарем з лікувальної фізкультури: обстеження,
консультації, складання призначень, рекомендації

31,80

4.13 313 Консультація лікаря<фізіотерапевта 22,90

4.14 314 Консультація лікаря<рефлексотерапевта 26,80

4.15 315 Консультація лікаря<стоматолога<терапевта 55,10

4.16 316 Антропометрія 25,40

4.17 317 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 6,40

4.18 318 ЕКГ дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 43,60

4.19 319 Ритмографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб та
психотерапевтичних тестів

45,60

4.20 320 ЕКГ<дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з заміром артеріального
тиску)

130,10

4.21 321 Велоергонометрія < етап 61,00

4.22 322 Довготривале ЕКГ<дослідження < Холтерівське моніторування (М<стрічка) обробка
матеріалів за добу

168,60

4.23 323 Стрес<тест з максимальним фізичним навантаженням 246,30

4.24 324 Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрії (PWC 170) 227,20

4.25 325 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої 113,20

4.26 326 Ехокардіографія 132,30

4.27 327 Ехокардіографія з доплерівським аналізом 184,70

4.28 328 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи
комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза +
селезінка

167,20

4.29 329 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

77,60

4.30 330 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: печінка

52,80

4.31 331 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: жовчний міхур + жовчні протоки

52,80

4.32 332 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: підшлункова залоза

70,30

4.33 333 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: селезінка + судини портальної системи

72,80

4.34 334 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно:
нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі +
передміхурова залоза

172,00

4.35 335 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими
органами: нирки + надниркові залози

72,80

4.36 336 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими
органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі

52,80

4.37 337 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими
органами: передміхурова залоза

52,80

4.38 338 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: нирки
+ надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка +
яєчники

184,70

4.39 339 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка
+ яєчники

112,50

4.40 340 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:
щитоподібна залоза

85,40

4.41 341 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:
молочні залози (з двох сторін)

127,50

4.42 342 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Нв,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) < дорослим

4,60

4.43 343 Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників
(еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, тромбоцитів тощо)

3,30

4.44 344 Визначення гемоглобіну гєміглобінцианідним методом 5,70

4.45 345 Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва 11,80

4.46 346 Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва 9,30

4.47 347 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 3,80

4.48 348 Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті по формулі 5,10

4.49 349 Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів
крові

34,80

4.50 350 Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках за Фоніо 25,60

4.51 351 Визначення глюкози у сироватці крові глюкозооксидазним методом 14,90

4.52 352 Визначення групи крові по системі АВО у капілярній крові 25,70

4.53 353 Визначення групи крові по системі АВО у венозній крові 21,00

4.54 354 Визначення резус<фактора у капілярній крові 33,10

4.55 355 Визначення резус<фактора у венозній крові 28,50

4.56 356 Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту В експрес<методом 71,10

4.57 357 Серодіагностика сифілісу експрес<методом 73,00

4.58 358 Дослідження виділень з поверхні ерозій, виразок, ран, фіскул 33,50

4.59 359 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих
препаратах (1 мазок з одного місця)

15,10

4.60 360 Клінічний аналіз сечі № 1 40,70

4.61 361 Глюкозурічний профіль 14,10

4.62 362 Дослідження сечі за Зимницьким (8 порцій) 12,70

4.63 363 Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо) 26,20

4.64 364 Визначення загального білка у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 32,90

4.65 365 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові на біохімічному аналізаторі
Master T

30,20

4.66 366 Визначення креатиніну у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 11,70

4.67 367 Визначення холестерину у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 25,80

4.68 368 Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 37,30

4.69 369 Визначення активності АсАТ у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 15,90

4.70 370 Визначення активності АлАТ у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 15,90

4.71 371 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові на біохімічному
аналізаторі Master T

16,80

4.72 372 Визначення активності альфа<амілази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі
Master T

39,90

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 32/1345

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

24.09.2014�р.�№�1056

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

18.03.2016�р.�№�163)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 

Державна установа «Український медичний центр спортивної медицини
Міністерства охорони здоров'я України»

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1

послугу,
грн 

(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

1.1 431 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 36,50

1.2 432 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця) 29,50

1.3 433 Масаж нижньої кінцівки і попереку 43,40

1,4 434 Масаж шийно<грудного відділу хребта 36,50

1.5 435 Сегментарний масаж попереково<крижової ділянки 29,50

1.6 436 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково<крижової
ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

43,40

2. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді
на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні
огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні
огляди

2.1 101 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини осіб, що займаються
масовими формами фізичної культури

69,40

2.2 102 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини спортсменів ІІІ, II та І
розрядів

83,20

2.3 103 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини спортсменів, які мають
звання кандидата або майстра спорту

138,70

2.4 104 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини спортсменів < членів
збірних команд та олімпійського резерву

249,70

2.5 105 Проведення етапних та поточних медичних обстежень лікарем із спортивної
медицини

69,40

місті�Києві�07�жовтня�2014�ро���за�37/1090,

новими�п�н�тами 11—13�та�о!о�зміст�:

«11.�Встановити�тарифи�на�платні�посл�!и�з

медично!о�обсл�!ов�вання,�я�і�надає�Держав-

на��станова�«У�раїнсь�ий�медичний�центp�спор-

тивної�медицини�Міністерства�охорони�здо-

ров’я�У�раїни»,�що�додаються.

12.�Встановити�тарифи�на�платні�посл�!и�з

медично!о�обсл�!ов�вання,�я�і�надає�Державна

�станова�«На��ово-пра�тичний�медичний�центр

дитячої��ардіоло!ії�та��ардіохір�р!ії�Міністерства

охорони�здоров’я�У�раїни»,�що�додаються.

13.�Встановити�тарифи�на�платні�посл�!и�з

медично!о�обсл�!ов�вання,�я�і�надає�Держав-

ний�за�лад�«Все��раїнсь�ий��лінічний�меди�о-

реабілітаційний��ардіохір�р!ічний�центр�Мініс-

терства�охорони�здоров’я�У�раїни»,�що�додаю-

ться.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�11-13�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�14-16.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо!о�оприлюднення.

Голова В. Кличко
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5.84 369 Визначення активності АсАТ у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 15,90

5.85 370 Визначення активності АлАТ у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 15,90

5.86 371 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові на біохімічному
аналізаторі Master T

16,80

5.87 372 Визначення активності альфа<амілази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі
Master T

39,90

5.88 373 Визначення С<реактивного білка латексним методом 19,00

5.89 374 Визначення ревматоїдного фактора латексним методом 19,00

5.90 375 Визначення активності анти<0<стерптолізину у сироватці крові 35,90

5.91 376 Визначення сечовини у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 26,20

5.92 377 Забір венозної крові 27,00

5.93 378 Консультація з питань призначення фізкультурно<оздоровчих програм лікарем із
спортивної медицини

166,40

5.94 401 Аплікація парафінова 28,40

5.95 402 Лазеротерапія 18,60

5.96 403 Лазеро<магнітотерапія 19,20

5.97 404 Визначення біодози 28,40

5.98 405 Ультрафіолетове опромінення місцеве 14,20

5.99 406 Електрофорез лікарський 35,90

5.100 407 Електростимуляція м'язів 55,90

5.101 408 Діадинамотерапія 43,00

5.102 409 Д'арсонвалізація місцева 28,40

5.103 410 УВЧ<терапія 14,20

5.104 411 Магнітотерапія     28,40

5.105 412 Магнітопунктура на БАТ 9,90

5.106 413 Синусоїдальні модульовані струми (ампліпульстерапія) 35,90

5.107 414 Ультрафонофорез 40,00

5.108 415 Інгаляція 14,20

5.109 416 Інгаляція киснева 14,20

5.110 417 Корпоральне голковколювання 28,30

5.111 418 Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або
при хронічному перебігу захворювання при індивідуальному методі занять

33,30

5.112 419 Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або
при хронічному перебігу захворювання при груповому методі занять

46,60

5.113 420 Процедури лікувальної гімнастики для хворих після хірургічних операцій при
індивідуальному методі занять

20,00

5.114 421 Процедури лікувальної гімнастики для хворих після хірургічних операцій при
груповому методі занять

26,60

5.115 422 Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично<травматологічних хворих в
період іммобілізації при індивідуальному методі занять

20,00

5.116 423 Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично<травматологічних хворих після
іммобілізації при індивідуальному методі занять

33,30

5.117 424 Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично<травматологічних хворих після
іммобілізації при груповому методі занять

46,60

5.118 425 Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично<травматологічних хворих при
травмах і після операцій хребта при індивідуальному методі занять

46,60

5.119 426 Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих при
індивідуальному методі занять

39,90

4.73 373 Визначення С<реактивного білка латексним методом 19,00

4.74 374 Визначення ревматоїдного фактора латексним методом 19,00

4.75 375 Визначення активності анти<0<стерптолізину у сироватці крові 35,90

4.76 376 Визначення сечовини у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 26,20

4.77 377 Забір венозної крові 27,00

4.78 378 Консультація з питань призначення фізкультурпо<оздоровчих програм лікарем із
спортивної медицини

166,40

5. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

5.1 101 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини осіб, що займаються
масовими формами фізичної культури

69,40

5.2 102 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини спортсменів III, II та І
розрядів

83,20

5.3 103 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини спортсменів, які мають
звання кандидата або майстра спорту

138,70

5.4 104 Диспансерне обстеження лікарем із спортивної медицини спортсменів < членів
збірних команд та олімпійського резерву

249,70

5.5 105 Проведення етапних і а поточних медичних обстежень лікарем із спортивної
медицини

69,40

5.6 106 Огляд лікарем<отоларингологом 25,00

5.7 107 Огляд лікарем<стоматологом<терапевтом 38,10

5.8 108 Огляд лікарем<невропатологом 38,40

5.9 109 Огляд лікарем<дерматовенерологом 32,10

5.10 110 Огляд лікарем<ортопедом<травматологом 32,90

5.11 111 Огляд лікарем<офтальмологом 27,90

5.12 1 12 Огляд лікарем<акушером<гінекологом 61,70

5.13 113 Огляд лікарем<урологом 40,60

5.14 114 Огляд лікарем<хірургом дитячим 20,40

5.15 201 Проведення лікарсько<педагогічних спостережень лікарем із спортивної медицини
(вартість медикаментів сплачується додатково)

332,90

5.16 301 Консультація лікаря<терапевта 60,70

5.17 302 Консультація лікаря з функціональної діагностики для визначення об'єму
обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров'я

21,00

5.18 303 Консультація лікаря<ортопеда<травматолога 65,70 

5.19 304 Консультація лікаря<кардіолога 55,30

5.20 305 Консультація лікаря<офтальмолога 71,00

5.21 306 Консультація лікаря<акушера<гінеколога 87,90

5.22 307 Консультація лікаря<уролога 67,60

5.23 308 Інші види звернень до лікаря із спортивної медицини 27,70

5.24 309 Консультація лікаря<невропатолога 63,80

5.25 310 Консультація лікаря<дерматовенеролога 80,70

5.26 311 Консультація лікаря<отоларинголога 65,50

5.27 312 Лікарсько<консультативний прийом лікарем з лікувальної фізкультури: обстеження,
консультації, складання призначень, рекомендації

31,80

5.28 313 Консультація лікаря<фізіотерапевта 22,90

5.29 314 Консультація лікаря<рефлексотерапевта 26,80

5.30 315 Консультація лікаря<стоматолога<терапевта 55,10

5.31 316 Антропометрія 25,40

5.32 317 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 6,40

5.33 318 ЕКГ дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 43,60

5.34 319 Ритмографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб та
психотерапевтичних тестів

45,60

5.35 320 ЕКГ<дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з заміром артеріального
тиску)

130,10

5.36 321 Велоергонометрія < етап 61,00

5.37 322 Довготривале ЕКГ<дослідження < Холтерівське моніторування (М<стрічка) обробка
матеріалів за добу

168.60

5.38 323 Стрес<тест з максимальним фізичним навантаженням 246,30

5.39 324 Проба з дозованним фізичним навантаженням на велоергометри (PWC 170) 227,20

5.40 325 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої 113,20

5.41 326 Ехокардіографія 132,30

5.42 327 Ехокардіографія з доплерівським аналізом 184,70

5.43 328 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи
комплексно: печінка +жовчний міхур + жовчні протоки+ підшлункова залоза +
селезінка

167,20

5.44 329 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

77,60

5.45 330 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: печінка

52,80

5.46 331 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: жовчний міхур + жовчні протоки

52,80

5.47 332 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: підшлункова залоза

70,30

5.48 333 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за
окремими органами: селезінка + судини портальної системи

72,80

5.49 334 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно:
нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі +
передміхурова залоза

172,00

5.50 335 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими
органами: нирки + надниркові залози

72,80

5.51 336 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими
органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі

52,80

5.52 337 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків за окремими
органами: передміхурова залоза

52,80

5.53 338 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: нирки
+ надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка +
яєчники

184,70

5.54 339 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка
+ яєчники

112,50

5.55 340 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:
щитовидна залоза

85,40

5.56 341 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:
молочні залози (з двох сторін)

127,50

5.57 342 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Нв,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) < дорослим

4,60

5.58 343 Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників
(еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, тромбоцитів тощо)

3,30

5.59 344 Визначення гемоглобіну геміглобінцианідним методом 5,70

5.60 345 Підрахунок еритроцитів в камері Горясва 11,80

5.61 346 Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва 9,30

5.62 347 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 3,80

5.63 348 Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті по формулі 5,10

5.64 349 Підрахунок лейкоцитарної формули з описування морфології клітинних елементів
крові

34,80

5.65 350 Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках за Фоніо 25,60

5.66 351 Визначення глюкози у сироватці крові глюкозооксидазним методом 14,90

5.67 352 Визначення групи крові по системі АВО у капілярній крові 25,70

5.68 353 Визначення групи крові по системі АВО у венозній крові 21,00

5.69 354 Визначення резус<фактора у капілярній крові 33.10

5.70 355 Визначення резус<фактора у венозній крові 28,50

5.71 356 Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту В експрес<методом 71,10

5.72 357 Серодіагностика сифілісу експрес<методом 73,00

5.73 358 Дослідження виділень з поверхні ерозій, виразок, ран, фіскул 33,50

5.74 359 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих
препаратах (1 мазок з одного місця)

15,10

5.75 360 Клінічний аналіз сечі № 1 40,70

5.76 361 Глюкозурічний профіль 14,10

5.77 362 Дослідження сечі за Зимницьким (8 порцій) 12,70

5.78 363 Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо) 26,20

5.79 364 Визначення загального білка у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 32,90

5.80 365 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові на біохімічному аналізаторі
Master T

30,20

5.81 366 Визначення креатиніну у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 11,70

5.82 367 Визначення холестерину у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 25,80

5.83 368 Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі Master T 37,30



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
12 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹39(4809)

11

5.120 427 Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих при
груповому методі занять

59,90

5.121 428 Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку при індивідуальному
методі занять

39,90

5.122 429 Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку при груповому методі
занять

59,90

5.123 430 Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах 20,00

5.124 431 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 36,50

5.125 432 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця) 29,50

5.126 433 Масаж нижньої кінцівки і попереку 43,40

5.127 434 Масаж шийно<грудного відділу хребта 36,50

5.128 435 Сегментарний масаж попереково<крижової ділянки 29,50

5.129 436 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково<крижової
ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

43,40

5.130 437 Консультація лікаря<хірурга дитячого 60,80

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1

послугу,
грн 

(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення
лікарів

1.1 001 Консультація лікаря вищої категорії, доктора медичних наук, заслуженого лікаря 108,50

1.2 002 Консультація хірурга вищої категорії, кандидата медичних наук 101,10

1.3 003 Консультація хірурга без категорії 90,60

1.4 004 Консультація хірурга вищої категорії, доктора медичних наук, заслуженого лікаря 109,20

1.5 005 Консультація анестезіолога першої категорії 70,90

1.6 006 Консультація анестезіолога другої категорії 68,40

1.7 007 Консультація невропатолога без категорії 53,90

1.8 008 Консультація кардіолога вищої категорії, кандидата медичних наук 69,60

1.9 009 Консультація кардіолога без категорії 58,90

1.10 010 Консультація кардіоревматолога вищої категорії, кандидата медичних наук 69,60

1.11 011 Консультація кардіоревматолога без категорії, кандидата медичних наук 56,90

1.12 012 Консультація лікаря<стоматолога без категорії 46,10

1.13 013 Рентгенографія серця поліпозиційна 121,00

1.14 014 Рентгенографія органів грудної клітки 216,90

1.15 015 Коронарографія 6928,20

1.16 016 Рентгенографія кісток кисті праворуч або ліворуч 80,00

1.17 017 Рентгенографія кісток кисті з обох сторін 134,80

1.18 018 Рентгенографія п'яткової кістки праворуч або ліворуч 80,00

1.19 019 Рентгенографія п'яткової кістки з обох сторін 134,80

1.20 020 Рентгенографія суглобів: колінного ліворуч або праворуч 82,40

1.21 021 Рентгенографія суглобів: гомілковостопного ліворуч або праворуч 82,40

1.22 022 Вентрикулографія 4456,30

1.23 023 Стрес магнітно<резонансна томографія з добутаміном 3098,80

1.24 024 Магнітно<резонансна томографія без внутрішньовенного контрастування головного
мозку

642,70

1.25 025 Магнітно<резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням 5 мл

1568,50

1.26 026 Магнітно<резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням 10 мл

1725,30

1.27 027 Магнітно<резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням 15 мл

1912,60

1.28 028 Магнітно<резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням 20 мл

2110,80

1.29 029 Магнітно<резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням 30 мл

2474,60

1.30 030 Магнітно<резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням (без вартості контрастної речовини)

1350,70

1.31 032 Магнітно<резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 5 мл 1539,30

1.32 033 Магнітно<резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 10 мл 1643,10

1.33 034 Магнітно<резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 15 мл 1863,20

1.34 035 Магнітно<резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 20 мл 2091,90 

1.35 036 Магнітно<резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 30 мл 2422,60 

1.36 037 Магнітно<резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням (без
вартості контрастної речовини) 

1301,20 

1.37 038 Магнітно<резонансна томографія серця без внутрішньовенного контрастування 785,50 

1.38 039 Магнітно<резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 5 мл 1356,60 

1.39 040 Магнітно<резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 10 мл 1826,00 

1.40 041 Магнітно<резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 15 мл 2002,40 

1.41 042 Магнітно<резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 20 мл 2189,70 

1.42 043 Магнітно<резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 30 мл 2200,60 

1.43 044 Магнітно<резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням (без
вартості контрастної речовини) 

1418,30 

1.44 045 Магнітно<резонансна томографія органів черевної порожнини без
внутрішньовенного контрастування 

564,80 

1.45 046 Магнітно<резонансна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням (без вартості контрастної речовини) 

1126,60 

1.46 047 Магнітно<резонансна томографія одного суглоба без внутрішньовенного
контрастування 

500,30 

1.47 048 Магнітно<резонансна томографія органів малого тазу без внутрішньовенного
контрастування 

553,90 

1.48 049 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини без внутрішньовенного
контрастування 

552,60 

1.49 050 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням 10 мл 

1153,20 

1.50 051 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням 20 мл 

1222,20 

1.51 052 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням 30 мл 

1291,30 

1.52 053 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням 50 мл 

1429,40 

1.53 054 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням 100 мл 

1805,30 

1.54 055 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням 150 мл 

2150,60 

1.55 056 Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
контрастуванням (без вартості контрастної речовини) 

1095,00 

1.56 057 Комп'ютерно<томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням
50 мл 

1521,10 

1.57 058 Комп'ютерно<томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням
100 мл 

1838,70 

1.58 059 Комп'ютерно<томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням
150 мл 

2185,40 

1.59 060 Комп'ютерно<томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням
(без вартості контрастної речовини)

1149,40

1.60 061 Комп'ютерна томографія кальцій<скоринг 535,30

1.61 062 Сонографічне дослідження щитоподібної залози 88,60

1.62 063 Сонографічне дослідження ока 111,40

1.63 064 Черезстравохідна ехокардіографія 173,20

1.64 065 Черезстравохідна ендоехомедіастинографія 166,50

1.65 066 Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням 148,60

1.66 067 Стрес<ехокардіографія 416,10

1.67 068 Контрастна ехокардіографія 319,40

1.68 069 Ехокардіографія 126,10

1.69 070 Сонографічне визначення розмірів шлуночків серця 115,20

1.70 071 Доплерографія серця 66,80

1.71 072 Сонографічне дослідження молочної залози з обох боків 111,40

1.72 073 Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози 57,50

1.73 074 Сонографічне дослідження нирок 57,50

1.74 075 Сонографічне дослідження патологіі плоду 156,40

1.75 076 ЕКГ спокою 81,20

1.76 077 ЕКГ з затримкою подиху 81,20

1.77 078 Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі 177,90

1.78 079 Проба з дозованим фізичним навантаженням (тредміл<тест) 177,90

1.79 080 ЕКГ з додатковими відведеннями 57,60

1.80 081 Холтеровський моніторинг ЕКГ 144,80

1.81 082 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр.,
лейк., лейкоцит, формули, ШОЕ) < дорослим

60,10

1.82 083 Активований тромбопластиновий час < АЧТЧ (каолін<кефаліновий час) 63,70

1.83 084 Визначення тромбінового часу 118,30

1.84 085 Одностадійне визначення фактору VIII 192,70

1.85 086 Визначення антитромбіну III 191,80

1.86 087 Визначення фібриногену 116,70

1.87 088 Одностадійне визначення фактору V<проакцелерин 199,10

1.88 089 Визначення протромбінового часу 116,80

1.89 090 Визначення загального білка сироватки крові 29,40

1.90 091 Визначення альбумінів у сироватці крові 23,80

1.91 095 Визначення холестерину у сироватці крові 42,80

1.92 096 Визначення холестерину альфа<ліпопротеїдів у крові 63,80

1.93 097 Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності 86,70

1.94 098 Визначення тригліцеридів у сироватці крові 57,50

1.95 099 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові 35,90

1.96 100 Визначення активності альфа<амілази у сироватці крові 39,40

1.97 101 Визначення білірубіна і його фракцій у сироватці крові 32,50

1.98 102 Клінічний аналіз крові на аналізаторі АВХ Pentra 60 с + 80,10

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 33/1346

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

24.09.2016�р.�№�1056

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

18.03.2016�р.�№�163)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Державна установа «Науково�практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії 

Міністерства охорони здоров'я України»
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1.170 176 Ідентифікація мікроорганізмів за серологічними властивостями 141,70

1.171 177 Визначення чутливості мікроорганізмів до бактеріофагу 44,80

1.172 180 Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу 56,60

1.173 181 Ідентифікація мікроорганізмів за культуральними властивостями 137,10

1.174 182 Дослідження виділень дихальних шляхів 279,50

1.175 183 Дослідження крові на стерильність і гемокультуру 685,20

1.176 184 Дослідження жовчі 208,10

1.177 185 Дослідження сечі на бактеріурію 51,10

1.178 186 Дослідження виділень відкритих інфікованих ран 180,20

1.179 187 Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і хіміопрепаратів 55,30

1.180 188 Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і хіміопрепаратів на
аналізаторі Vitec Compact 2

659,10

1.181 189 Ідентифікація мікробів роду стафілококів 43,20

1.182 190 Ідентифікація мікробів сімейства стрептококових 41,60

1.183 191 Ідентифікація мікробів роду гемофілус 206,80

1.184 192 Ідентифікація мікробів сімейства ентеробактерій 141,60

1.185 193 Ідентифікація мікробів роду Псевдомонас 160,10

1.186 194 Ідентифікація грибів роду Кандида 48,90

1.187 195 Дослідження виділень очей 196,90

1.188 196 Дослідження виділень з вуха 194,00

1.189 197 Дослідження виділень статевих органів 172,10

1.190 198 Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою 169,90

1.191 199 Культивування грибів на середовищі Сабуро 34,80

2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

2.1 200 Масаж комірцевої зони 23,60

2.2 201 Масаж шийно<грудного відділу хребта 31,10

2.3 202 Масаж кисті і передпліччя 16,30

2.4 203 Масаж нижньої кінцівки 31,80

2.5 204 Масаж грудної клітки 31,80

3. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування 

3.1 205 Венопункція 62,00 

3.2 207 Транскатетерна деструкція (без вартості одноразових абляційних катетерів зі
з'єднувальним кабелем)

5338,30

3.3 206 Профілактика ТЕЛА антикоагулянтом прямої дії (без вартості антикоагулянта прямої
дії)

1125,90

3.4 208 Радіочастотна деструкція додаткових провідних шляхів з використанням
навігаційної системи (без вартості одноразових навігаційних катетерів
незрошуваних для системи Carto, референтних електродів для навігаційних
катетерів Carto)

5579,10

3.5 209 Імплантація електрокардіостимулятора однокамерного (без вартості
електрокардіостимулятора)

3392,00

3.6 210 Імплантація електрокардіостимулятора двокамерного (без вартості
електрокардіостимулятора)

3355,40

3.7 211 Імплантація кардіовертера< дефібрилятора однокамерного (без вартості
кардіовертера <дефібрилятора)

3409,60

3.8 212 Імплантація кардіовертера<дефібрилятора двокамерного (без вартості
кардіовертера <дефібрилятора)

3408,70

3.9 213 Інвазивне електрофізіологічне дослідження (без вартості одноразового абляційного
катетера зі з'єднувальним кабелем)

5001,20

3.10 214 Транскатетерна деструкція з трансептальною пункцією (без вартості абляційного
катетера звичайного зі з'єднувальним кабелем, діагностичного керованого катетера
для картування легеневих вен зі з'єднувальним кабелем, трансептального
інтрод'юсера)

8927,50

4. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням

4.1 216 Перебування протягом однієї доби у палаті з поліпшеним сервісним
обслуговуванням (палата<люкс)

157,20

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1

послугу,
грн 

(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення
лікарів

1.1 001 Первинне лікарське обстеження амбулаторного хворого 57,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 34/1347

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

24.09.2014�р.�№�1056

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

18.03.2016�р.�№�163)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державний заклад

«Всеукраїнський клінічний медико�реабілітаційний кардіохірургічний
центр Міністерства охорони здоров'я України»

1.99 103 Визначення лейкоцитарної формули 31,60

1.100 104 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 29,80

1.101 105 Визначення кількості ретикулоцитів 42,70

1.102 107 Визначення сечовини у сироватці крові 25,50

1.103 108 Визначення креатиніну у сироватці крові 25,20

1.104 109 Визначення сечової кислоти у сироватці крові 46,60

1.105 111 Визначення натрію у сироватці крові 54,80

1.106 112 Визначення кальцію у сироватці крові 86,50

1.107 113 Визначення магнію у сироватці крові 46,60

1.108 114 Визначення заліза у сироватці крові 40,60

1.109 115 Визначення хлору у сироватці крові 373,80

1.110 116 Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові 46,60

1.111 117 Визначення активності АсАТ у сироватці крові 25,60

1.112 118 Визначення активності АлАТ у сироватці крові 25,70

1.113 119 Визначення активності креатинфосфокінази у сироватці крові 44,30

1.114 120 Визначення активності ізоферментів креатинфосфокінази у сироватці крові 41,10

1.115 121 Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові 47,30

1.116 122 Визначення глюкози у сироватці крові 25,10

1.117 123 Визначення активності анти<0<стрептолізину у сироватці крові 29,20

1.118 124 Визначення С<реактивного білка 59,70

1.119 125 Визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові 20,00

1.120 126 Визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT<3) 69,90

1.121 127 Визначення активності вільного тироксину у крові (Test FT<4) 63,30

1.122 128 Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH<3) 82,30

1.123 129 Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti<TG) 109,50

1.124 130 Визначення антитіл до тіреопероксидази (Anti<TPO) 109,50

1.125 131 Дослідження на краснуху по Ig G 79,60

1.126 132 Дослідження на краснуху по lg M 81,40

1.127 133 Дослідження на цитомегаловірус по lg G 81,30

1.128 134 Дослідження на цитомегаловірус по lg M 80,70

1.129 135 Дослідження на вірус герпесу тип І по lg G 128,60

1.130 136 Дослідження на вірус герпесу тип І по lg M 128,60

1.131 137 Дослідження на вірус герпесу тип ІІ по lg G 128,60

1.132 138 Міжнародне нормалізоване відношення (капілярна кров) 117,80

1.133 139 Газовий склад крові (аналізатор) 411,70

1.134 140 Міжнародне нормалізоване відношення (венозна кров) 68,10

1.135 141 Тест для визначення кількісного Д<Димеру 268,40

1.136 142 Тест для визначення кількісного ProBNP 64,80

1.137 143 Тест для визначення кількісного Тропоніну 165,70

1.138 144 Імуноферментна діагностика для виявлення антитіл до Treponema pallidumDIA<lgG<
IgM<ТгерТ<12(ІФА)

24,40

1.139 145 Діагностика вірусного гепатиту, антитіла С DIA<HCV 12(ІФА) 54,90

1.140 146 Діагностика вірусного гепатиту антитіла В DIA<HBV 12(ІФА) 30,50

1.141 147 Визначення імуноглобуліну Е в сироватці крові 88,10

1.142 148 Визначення дигоксину у сироватці крові 94,90

1.143 149 Визначення сечовини у сечі 8,80

1.144 150 Визначення креатиніну у сечі 8,70

1.145 151 Визначення фізичних властивостей сечі (кількість, колір, прозорість, питома вага) 21,70

1.146 152 Визначення білка у сечі 15,00

1.147 153 Визначення глюкози у сечі 15,00

1.148 154 Визначення кетонових тіл у сечі 15,00

1.149 155 Визначення жовчних пігментів у сечі 15,00

1.150 156 Визначення білірубіна у сечі 15,00

1.151 157 Мікроскопічне дослідження осаду сечі 33,00

1.152 158 Проба за Зимницьким (8 порцій) 32,80

1.153 159 Проба за Нечипоренком 14,10

1.154 160 Виявлення найпростіших у калі 44,30

1.155 161 Виявлення яєць гельмінтів у калі 31,30

1.156 162 Дослідження зскрібка на гостриці 16,60

1.157 163 Визначення білку у випітній рідині 17,90

1.158 164 Мікроскопія нативної випітної рідини 16,90

1.159 165 Мікроскопія пофарбованої випітної рідини 22,20

1.160 166 Бактеріоскопія випітної рідини 24,50

1.161 167 Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження (зважування, титрування,
посів)

80,50

1.162 168 Мікроскопія незабарвлених препаратів нативного матеріалу 23,80

1.163 169 Мікроскопія препаратів нативного матеріалу, пофарбованих за Грамом 26,50

1.164 170 Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні мікроорганізми 163.20

1.165 171 Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні і факультативно<
анаеробні мікроорганізми

166.90

1.166 172 Кількісне визначення мікроорганізмів 75.00

1.167 173 Ідентифікація мікроорганізмів за морфологічними і тинкториальними
властивостями

92,30

1.168 174 Ідентифікація мікроорганізмів за біохімічними тестами 190,10

1.169 175 Ідентифікація мікроорганізмів за біохімічними тестами на аналізаторі Vitec Compact 2 1162,70
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1.2 002 Консультація амбулаторного хворого фахівцем 47,10

1.3 003 Консультація кандидата медичних наук первинна 45,30

1.4 004 Отоскопія за допомогою вушного дзеркала 7,70

1.5 005 Риноскопія носовим дзеркалом 7,70

1.6 006 Огляд зіва  7,70

1.7 007 Забирання матеріалу для лабораторного дослідження крові 5,50

1.8 008 Гайморографія 73,70

1.9 009 Рентгенографія органів грудної клітки 55,20

1.10 010 Оглядова рентгенографія черевної порожнини 75,00

1.11 Oil Рентгенографія хребта: шийного відділу 67,90

1.12 012 Рентгенографія хребта: попереково<крижового відділу 91,70

1.13 013 Рентгенографія хребта: грудного відділу 91,70

1.14 014 1 Іроба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі 51,10

1.15 015 Холтерівський моніторинг ЕКГ 125,40

1.16 016 Спірографія з фізичним навантаженням 102,50

1.17 017 Визначення глюкози у сечі 4,80

1.18 018 Визначення білка у сечі 3,60

1.19 019 Мікроскопія осаду сечі 22,90

1.20 020 Імуноферментний метод діагностики вірусного гепатиту 99,80

1.21 021 Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу 17,30

1.22 022 Визначення антитіл до австралійського антигену 95,40

1.23 023 Визначення глюкози у сироватці крові 11,50

1.24 024 Визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT<3) 145,50

1.25 025 Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH<3) 130,90

1.26 026 Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti<TG) 149,90

1.27 027 Клінічний аналіз крові № 2 (скорчений) 27,10

1.28 029 Клінічний аналіз сечі № 2 (скорочений) 8,90

1.29 030 Визначення протромб і нового часу (індексу) 41,80

1.30 031 Визначення триваїості кровотечі 6,70

1.31 032 Визначення часу згортання крові 10,50

1.32 033 Визначення фібриногену 28,00

1.33 034 Визначення сечовини у сироватці крові 29,70

1.34 035 Визначення креатиніну у сироватці крові 20,40

1.35 036 Визначення сечової кислоти у сироватці крові 14,50

1.36 037 Визначення загального білка сироватки крові 11,80

1.37 038 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 19,10

1.38 039 Визначення активності ЛФ у сироватці крові 23,00

1.39 040 Визначення активності АлАТ у сироватці крові 8,70

1.40 041 Визначення активності Ac AT у сироватці крові 8,70

1.41 042 Визначення бета<ліпопротеїдів у сироватці крові 17,30

1.42 043 Визначення холестерину у сироватці крові 38,90

1.43 044 Визначення С<реактивного білка 12,40

1.44 045 Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові 19,30

1.45 046 Електрокардіографія спокою 38,70

2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

2.1 048 Масаж комірцевої зони 19,50

2.2 049 Масаж ділянки хребта 32,20

3. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

3.1 050 Електрофорез лікарський 31,00

3.2 051 Діадинамотерапія 37,10

3.3 052 УВЧ<терапія 12,50

3.4 053 Магнітотерапія (низькочастотна) 24,80

3.5 054 Інгаляція ультразвукова 21,60

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за
1 послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 1 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

25,10

1.1.2 2 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу 64,20

1.1.3 3 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 19,90

1.1.4 4 Повторний огляд амбулаторного хворого (включая запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

25,60

1.1.5 5 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує,
іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

25,60

1.1.6 6 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу "Убістезин" 36,20

1.1.7 7 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Убістезин" 45,20

1.1.8 8 Знеболювання аплікаційне анестетиком типу "Лідокаїн" 20,90

1.1.9 9 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 58,30

1.1.10 10 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 193,20

1.1.11 11 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів 196,90

1.1.12 12 Вибіркове пришліфування горбиків зубів 51,80

1.1.13 13 Флюоризація зубів 328,00

1.1.14 14 Проведення ремінералізуючої терапії 61,30

1.1.15 15 Навчання правилам гігієни порожнини рота 29,90

1.1.16 16 Проведення професійної гігієни усіх зубів 373,10

1.1.17 17 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання
пломби)

30,90

1.1.18 18 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 69,90

1.1.19 19 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу
пульпової камери

39,70

1.1.20 20 Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки 37,40

1.1.21 21 Пульпотомія 21,30

1.1.22 22 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 26,70

1.1.23 23 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) 68,60

1.1.24 24 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та
гутаперчевими штифтами (або термопластом)

99,30

1.1.25 25 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 21,40

1.1.26 26 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Градіа дірект" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

199,10

1.1.27 27 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Градіа дірект" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба
та знеболювання сплачуються додатково)

320,50

1.1.28 28 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного
матеріалу типу "Харизма ФТОР" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба
та знеболювання сплачуються додатково)

159,60

1.1.29 29 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного
матеріалу типу "Харизма ПХ" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

81,50

1.1.30 30 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з склоіономерного
матеріалу типу "Кетак<моляр Ізімікс" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

99,30

1.1.31 31 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з склоіономерного
матеріалу типу "Фуджі<ІХ" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

169,30

1.1.32 32 Накладання тимчасової пломби 17,70

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 35/1348

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

24.09.2014�р.�№�1055

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо!о�ор!ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

18.03.2016�р.�№�164)

Тарифи 
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне
некомерційне підприємство «Консультативно�діагностичний центр»

Деснянського району м. Києва

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 35/1348

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 
«Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної

допомоги, які надаються державними та комунальними 
закладами охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 164 від 18 березня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пере�
ліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах ос�
віти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно�
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних по�
слуг зі стоматологічної допомоги, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо!о

ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�24�вересня�2014

ро���№ 1055�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл�!и�зі�стоматоло!ічної�допомо!и,�я�і

надаються�державними�та��ом�нальними�за-

�ладами�охорони�здоров’я���м.�Києві»,�заре-

єстроване�в�Головном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�07�жовтня�2014�ро���за�№ 33/1086,

новими�п�н�тами�14-15�та�о!о�зміст�:

«14.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл�!и

зі�стоматоло!ічної�допомо!и,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерцшне�підприємство�«Конс�ль-

тативно-діа!ностичний�центр»�Деснянсь�о!о

район��м.�Києва,�що�додаються.

15.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл�!и�зі

стоматоло!ічної�допомо!и,�я�і�надає�Ком�наль-

не�не�омерційне�підприємство�«Конс�льтатив-

но-діа!ностичний�центр�Дніпровсь�о!о�райо-

н��м.�Києва»,�що�додаються.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�14-16�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�16-18.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо!о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко
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1.1.33 33 Діатермокоагуляція ясен 21,10

1.1.34 34 Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 99,40

1.1.35 35 Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом 595,70

1.1.36 36 Накладання на ясна лікувальних пов'язок, що твердіють в порожнині рота (Voco<
Рак)

89,50

1.1.37 37 Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки на ясна та
зубоясневі кишені (одне відвідування)

74,80

1.1.38 38 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Градіа дірект"

596,40

1.1.39 39 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу типу "Харизма ПХ"

499,20

1.1.40 40 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Градіа дірект"

514,00

1.1.41 41 Видалення постійної пломби 27,70

1.1.42 42 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 75,20

1.1.43 43 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 128,10

1.1.44 44 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 203,50

1.1.45 45 Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях 24,50

1.1.46 46 Відбілювання зубів 42,40

1.1.47 47 Аналіз рентгенограми прицільної 12,70

1.1.48 48 Аналіз панорамної рентгенограми 24,40

1.1.49 49 Закриття фісур одного зуба герметиками 117,90

1.2. Хірургічна стоматологія

1.2.1 50 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

28,80

1.2.2 51 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує,
іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

28,80

1.2.3 52 Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації)

74,00

1.2.4 53 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації)

144,70

1.2.5 54 Накладання швів на лунку після видалення зуба 60,90

1.2.6 55 Розкриття абсцесу, дренування 93,70

1.2.7 56 Гінгівектомія 131,90

1.2.8 57 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту 63,10

1.2.9 58 Кюретаж пародонтальних кишень в області 2 зубів 96,20

1.2.10 59 Резекція капюшона 115,20

1.2.11 60 Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини
(папіломи, фіброми тощо)

156,00

1.2.12 61 Альвеолектомія 95,70

1.2.13 62 Пластика вуздечки язика 148,00

1.2.14 63 Первинна хірургічна обробка рани 130,40

1.2.15 64 Припинення кровотечі після видалення зуба 67,70

1.2.16 65 Зняття швів 30.30

2. Протезування зубне

2.1. Ортопедична стоматологія

2.1.1 66 Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

36,60

2.1.2 67 Повторне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

39,20

2.1.3 68 Визначення ступеня рухомості зубів 24,60

2.1.4 69 Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який
лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

68,80

2.1.5 70 Одиночна штампована металева коронка 274,70

2.1.6 71 Штампована коронка облицьована пластмасою 340,10

2.1.7 72 Одиночна пластмасова коронка 240,90

2.1.8 73 Одиночна металокерамічна коронка 1149,40

2.1.9 74 Одиночна лита металева коронка 480,20

2.1.10 75 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка 646,00

2.1.11 76 Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно 236,10

2.1.12 77 Штампована коронка у мостоподібному протезі 252,20

2.1.13 78 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі 294,50

2.1.14 79 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі 276,90

2.1.15 80 Штампована коронка, облицьована пластмасою, у мостоподібному протезі 394,90

2.1.16 81 Пластмасова коронка у мостоподібному протез 247,30

2.1.17 82 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 224,30

2.1.18 83 Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі 1183,40

2.1.19 84 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 982,90

2.1.20 85 Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі 670,10

2.1.21 86 Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі 541,70

2.1.22 87 Лита металева коронка у мостоподібному протезі 530,20

2.1.23 88 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 322,20

2.1.24 89 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими або
акриловими зубами (вартість комплекту зубів сплачується додатково)

908,50

2.1.25 90 Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими або акриловими
зубами (вартість комплекту зубів сплачується додатково)

789,30

2.1.26 91 Виготовлення діагностичних моделей щелеп 73,50

2.1.27 92 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси 239,60

2.1.28 93 Вкладка, виготовлена клінічно (пластмасова) 338,20

2.1.29 94 Куксова штифтова вкладка з використанням скловолоконного штифта 628,20

2.1.30 95 Вкладка, виготовлена лабораторно (пластмасова) 429,60

2.1.31 96 Спайка коронок 69,50

2.1.32 97 Лапка 51,20

2.1.33 98 Перелом базису 202,20

2.1.34 99 Кріплення одного зуба 129,30

2.1.35 100 Кріплення одного кламера 134,60

2.1.36 101 Клінічне перебазування знімного протезу з матеріал типу "Уфі Гель хард" (з
корекцією)

529,30

2.1.37 102 Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) 613,20

2.1.38 103 Зняття суцільнолитої коронки 109,40

2.1.39 104 Зняття штампованої коронки 67,40

2.1.40 105 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу "Кетак" 151,60

2.1.41 106 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Адгезор"

68,50

2.1.42 107 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу "Фуджі
плюс"

254,60

2.1.43 108 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу "Фуджі
ван"

194,00

2.1.44 109 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки склоіономерним
цементом для фіксації

199,70

2.1.45 ПО Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами 22,50

2.1.46 111 Зуб в частковому протезі з акриловими зубами 37,50 

2.1.47 112 Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі 34,50

2.1.48 113 Кламер опорно<утримувальний із хромокобальтового сплаву 145,70

2.1.49 114 З'єднання із хромокобальтового сплаву 164,00

2.1.50 115 Захист з пластмасовою фасеткою із хромокобальтового сплаву 589,70

2.1.51 116 Обмежник базису із хромокобальтового сплаву 93,20

2.1.52 117 Лита штанга Румпеля із сталі 72,40

2.1.53 118 Встановлення замкового кріплення (вартість замкового кріплення сплачується
додатково)

161,70

2.1.54 119 Зняття відбитка масою типу "Упін" 54,80

2.1.55 120 Зняття відбитка масою типу "Спідекс" 174,20

2.1.56 121 Дуга верхня передня (додаткова) із хромокобальтового сплаву 607,80

2.1.57 122 Дуга верхня задня із хромокобальтового сплаву 571,90

2.1.58 123 Дуга нижня із хромокобальтового сплаву (складні бюгельні) 662,70

2.1.59 124 Сідло (сітка) для кріплення з пластмасою із хромокобальтового сплаву 407,20

2.1.60 125 Визначення висоти нижньої частини обличчя 25,00

2.1.61 126 Аналіз моделей 34,00

2.1.62 127 Визначення центральної оклюзії 220,20

2.1.63 128 Корекція знімного протезу 155,60

2.1.64 129 Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження 58,80

2.1.65 130 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Кетак"

164,00

2.1.66 131 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Адгезор"

75,10

2.1.67 132 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Фуджі плюс"

290,90

2.1.68 133 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Фуджі ван"

214,10

2.1.69 134 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки
склоіономерним цементом для фіксації

223,70

2.1.70 135 Зняття штифтової культової вкладки 178,20

2.1.71 136 Аналіз прицільної рентгенограми 10,90

2.1.72 137 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми 20,60

2.1.73 183 Лиття лапки або накладки 25,70

2.1.74 184 Лиття зуба литого або захиста для фасетки/ штифтового зуба 43,20

2.1.75 185 Лиття культової вкладки CrNi (із хромонікелевого сплаву) 149,50

2.1.76 186 Лиття культової вкладки СгСо (із хромокобальтового сплаву) 157,90

2.1.77 187 Лиття коронки або захиста для фасетки/ зуба литого для металопластмасового
каркасу (із хромонікелевого сплаву)

87,10

2.1.78 188 Лиття каркасу під металокерамічну коронку, зуб CrNi (із хромонікелевого сплаву) 173,80

2.1.79 189 Лиття каркасу під металокерамічну коронку, зуб СгСо (із хромонікелевого сплаву) 181,90

2.1.80 190 Виготовлення вогнетривкої моделі (силікон) 264,80

2.1.81 191 Лиття бюгельного каркасу СгСо 394,90

2.1.82 192 Лиття армування для знімних протезів 402,50

2.2. Ортопедична стоматологія для пільгових категорій населення

2.2.1 138 Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

18,00

2.2.2 139 Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження 25,60

2.2.3 140 Повторне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

19,20

2.2.4 141 Визначення ступеня рухомості зубів 11,80

2.2.5 142 Одиночна штампована металева коронка 144,10

2.2.6 143 Штампована коронка облицьована пластмасою 175,20

2.2.7 144 Одиночна пластмасова коронка 137,10

2.2.8 145 Одиночна лита металева коронка 261,60

2.2.9 146 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка 339,00

2.2.10 147 Штампована коронка у мостоподібному протезі 122,10

2.2.11 148 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протез 150,00

2.2.12 149 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі 188,40

2.2.13 150 Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі 223,50

2.2.14 151 Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі 381,50

2.2.15 152 Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі 325,00
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№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за
1 послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 051 Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

13,30

1.1.2 057 Усунення дефекту пломби 18,80

1.1.3 062 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 13,60

1.1.4 063 Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях 7,50

1.1.5 067 Видалення постійної пломби 16,30

1.1.6 069 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

155,10

1.1.7 070 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

211,60

1.1.8 072 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне
відвідування)

52,40

1.1.9 073 Шинування 4=х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним
композитом

65,50

1.1.10 075 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу типу
"Цеміон" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

19,30

1.1.11 076 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу типу
"Цеміон" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

21,80

1.1.12 077 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного
матеріалу типу "Альфа=дент" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

46,20

1.1.13 078 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного
матеріалу типу "Альфа=дент" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

52,50

1.1.14 185 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 111,20

1.1.15 186 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та
гутаперчевими штифтами (або термопластом)

53,70

1.2. Хірургічна стоматологія

1.2.1 079 Первинний огляд хворого в хірургії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

16,30

1.2.2 087 Накладання швів на лунку після видалення зуба 92,50

1.2.3 090 Розкриття абсцесу, дренування 114,10

1.2.4 091 Лікування альвеоліта кюретажем ямки 129,00

1.2.5 092 Розтин капюшона 122,10

1.2.6 096 Припинення кровотечі після видалення зуба 27,30

1.2.7 097 Зняття швів 11,90

Керівник апарату В. Бондаренко  

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2016�р.�за�№ 36/1349

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви'онавчо)о�ор)ан��

Київсь'ої�місь'ої�ради�

(Київсь'ої�місь'ої�державної�адміністрації)

24.09.2014�р.�№�1055

(��реда'ції�розпорядження�ви'онавчо)о�ор)ан��

Київсь'ої�місь'ої�ради�

(Київсь'ої�місь'ої�державної�адміністрації)

18.03.2016�р.�№�164) Керівник апарату В. Бондаренко

Тарифи 
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, 

які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно�діагностичний центр Дніпровського району 

м. Києва»

2.2.16 153 Лита металева коронка у мостоподібному протезі 262,10

2.2.17 154 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 162,60

2.2.18 155 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими або
акриловими зубами (вартість комплекту зубів сплачується додатково)

471,10

2.2.19 156 Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими або акриловими
зубами (вартість комплекту зубів сплачується додатково)

412,60

2.2.20 157 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси 176,00

2.2.21 158 Вкладка, виготовлена клінічно (пластмасова) 168,80

2.2.22 159 Спайка коронок 45,00

2.2.23 160 Лапка 37,30

2.2.24 161 Перелом базису 108,60

2.2.25 162 Кріплення одного зуба 69,60

2.2.26 163 Кріплення одного кламера 68,70

2.2.27 164 Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) 97,80

2.2.28 165 Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) 277,10

2.2.29 166 Зняття суцільнолитої коронки 75,70

2.2.30 167 Зняття штампованої коронки 57,60

2.2.31 168 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу "Кетак" 125,20

2.2.32 169 Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Адгезор"

42,00

2.2.33 170 Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами 15,60

2.2.34 171 Зуб в частковому протезі з акриловими зубами 25,50

2.2.35 172 Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі 19,00

2.2.36 173 Кламер опорно=утримувальний із хромокобальтового сплаву 76,30

2.2.37 174 З'єднання із хромокобальтового сплаву 84,30

2.2.38 175 Обмежник базису із хромокобальтового сплаву 57,80

2.2.39 176 Лита штанга Румпеля із сталі 37,10

2.2.40 177 Встановлення замкового кріплення (вартість замкового кріплення сплачується
додатково)

83,50

2.2.41 178 Зняття відбитка масою типу "Упін" 47,60

2.2.42 179 Зняття відбитка масою типу "Спідекс" 158,10

2.2.43 180 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Кетак"

135,80

2.2.44 181 Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки цементом типу
"Адгезор"

46,90

2.2.45 182 Визначення центральної оклюзії 107,00

Â îãîëîøåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãàçåòà "Õðåùàòèê" ¹ 38
(4808) â³ä 08 êâ³òíÿ 2016 ð., ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî äîïóùåíî ïîìèëêó.
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
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íîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.
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ë³òåð À

194,00

1% (äëÿ
ïëîù³

20, êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà ãðóäåíü 2015

äî äàòè ï³äïèñàí-
íÿ àêòó ïðèéìàííÿ

– ïåðåäàâàííÿ
ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó,
àëå íå á³ëüøå í³æ

2 ðîêè 364 äí³

26,54

19005,93

6016300,04% 106,17

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 398,16 77244,77

3
1, 2 ïî-
âåðõè

Ôðîë³â-
ñüêà, 1/6,
ë³òåð À

155,00

1% (äëÿ
ïëîù³

20, êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà ñ³÷åíü 2016

äî äàòè ï³äïèñàí-
íÿ àêòó ïðèéìàííÿ

– ïåðåäàâàííÿ
ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó,
àëå íå á³ëüøå í³æ

2 ðîêè 364 äí³

28,30

15845,59

5263000,04% 113,18

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 424,43 65787,50 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46979

12 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹39(4809)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Ó âåðåñí³ íà Ïå÷åðñüêó â³äêðèºòüñÿ îíîâëåíèé äèòñàäîê

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ âåðåñíÿ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ â³äêðèºòüñÿ îíîâ-
ëåíèé äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 720, ðîç-
ðàõîâàíèé íà 4 ãðóïè ïîòóæí³ñòþ
50 ì³ñöü ç ³íêëþçèâíîþ ôîðìîþ
íàâ÷àííÿ.

«Öåé äèòñàäîê áóâ ïîáóäîâà-
íèé ó 1962 ðîö³ ³ âæå ìàéæå 10 ðî-
ê³â íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ çà ïðèçíà-
÷åííÿì. Ó ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿
çàêëàäó áóëî ïðîâåäåíî ðåìîíò ³
ï³äñèëåííÿ ôóíäàìåíòó, óòåïëåí-
íÿ ôàñàäó, çàì³íà â³êîí  ³ ïîêð³âë³,
îíîâëåííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,
áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿,— çàçíà÷è-
ëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî.— Óñ³ ðîáîòè â³äáó-
âàþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì åíåðãî-
åôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é: âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷å îñâ³ò-
ëåííÿ, âìîíòîâàíî ìîäóëüíèé

òåïëîâèé ïóíêò, ÿêèé ðåãóëþâàòè-
ìå òåìïåðàòóðó â ïðèì³ùåíí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîãîäíèõ óìîâ. Êð³ì
òîãî, äèòñàäîê áóäå îáëàäíàíî

ïàíäóñàìè, ïåðèëàìè òà ³íøèìè
çðó÷íîñòÿìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ áåçáàð’ºðíîãî ñåðå-
äîâèùà» �

Ó ì³ñò³ áóäå ñòâîðåíî «ãîòåëü» 
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé

ÏËÀÍÓªÒÅ â³äïóñòêó ç ðîäèíîþ ³
íåìàº íà êîãî çàëèøèòè ñòàðåíü-
êèõ áàòüê³â,ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëè-
âîãî äîãëÿäó? Àáî æ çáèðàºòåñÿ ó
òðèâàëå â³äðÿäæåííÿ ³ áî¿òåñÿ ïî-

êèäàòè ñâîþ áàáóñþ ñàìó â êâàð-
òèð³? Çîâñ³ì ñêîðî öå óæå íå áóäå
ïðîáëåìîþ.Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè ñïåö³àëüíèé «ãîòåëü» äëÿ ë³ò-
í³õ ëþäåé. Íà áàç³ ãåð³àòðè÷íîãî
ïàíñ³îíàòó çáèðàþòüñÿ ñòâîðèòè
Â³ää³ë òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ.
«Ìè ìîæåìî çàáåçïå÷èòè ïðîæèâàí-
íÿ ó íàøîìó ïàíñ³îíàò³ âàøèõ áëèçü-
êèõ. Ïîòóæíîñò³ çàêëàäó òà êâàë³-
ô³êàö³ÿ ïðàö³âíèê³â äîçâîëÿþòü
íàì öå çðîáèòè. Òóò íàéêðàùèé
ìåäïåðñîíàë,÷óäîâå îáñëóãîâóâàí-
íÿ,÷îòèðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ.Ó ìå-
æàõ çàêëàäó ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ
ïîñëóãàìè ïåðóêàðÿ, òóò º ñàëîí
êîñìåòè÷íèõ ïîñëóã. Ïåðåäáà÷åíà

êóëüòóðíà ïðîãðàìà. ² ùå òàêà âàæ-
ëèâà äåòàëü: íàø ïðîåêò íå êîìåð-
ö³éíèé.Òîáòî âè â³äøêîäîâóºòå ëè-
øå âèòðàòè ïî ôàêòó: õàð÷³, ïîñëó-
ãè ìåäñåñòðè,äîäàòêîâ³ ïîñëóãè»,—
çàçíà÷èâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Þð³é
Êðèêóíîâ.

Ê³ìíàòè ó «ãîòåë³» ïðèçíà÷åí³
ÿê äëÿ îäí³º¿ îñîáè, òàê ³ äëÿ ñ³-
ìåéíî¿ ïàðè. ª ìîæëèâ³ñòü ñàìî-
ñò³éíî ãîòóâàòè íà îêðåìî âèä³-
ëåí³é êóõí³.

ªäèíà âèìîãà äî æèòåë³â Â³ä-
ä³ëó òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ —
íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ ìåäè÷íèõ
äîêóìåíò³â �

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ îãîëîøóº
ì³ñüêèé êîíêóðñ ç âèçíà÷åííÿ ïðî-
åêò³â, ðîçðîáëåíèõ ìîëîä³æíèìè
òà äèòÿ÷èìè ÃÎ, äëÿ ðåàë³çàö³¿
ÿêèõ íàäàºòüñÿ ô³íàíñîâà ï³äòðèì-
êà ó 2016 ðîö³.

Ñåðåä ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü,
íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ ìàþòü áóòè
ñïðÿìîâàí³ ïðîåêòè, º ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìî-
ðàëüíîãî, çäîðîâîãî ðîçâèòêó þíà-
ê³â òà ä³â÷àò, ðåàë³çàö³¿ ¿õ îñâ³ò-
íüîãî òà òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, à

ñàìå: çàõîäè ç ï³äòðèìêè òâîð÷î¿,
³í³ö³àòèâíî¿ òà îáäàðîâàíî¿ ìî-
ëîä³; íàáóòòÿ íåþ çíàíü, íàâè÷îê
òà ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé ïîçà
ñèñòåìîþ îñâ³òè, ðîçâèòîê íåôîð-
ìàëüíî¿ îñâ³òè òîùî.

Ñåðåä âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ì³ñüêèõ êîí-
ôåðåíö³é òà ñåì³íàð³â, ôîðóì³â,
ôåñòèâàë³â,òðåí³íã³â, êðóãëèõ ñòî-
ë³â, àêö³é, êîíöåðò³â, êîíêóðñ³â,
äåáàò³â, ³ãîð, çìàãàíü, çáîð³â, íà-
ìåòîâèõ òàáîð³â, çëüîò³â, ìàðàôî-
í³â, ïîõîä³â.

Ç á³ëüø äåòàëüí³øîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî óìîâè êîíêóðñó ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ Äåïàðòà-
ìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ÊÌÄÀ: http://don. kievcity.
gov. ua, www. sms. gov. ua.

Çàçíà÷èìî ëèøå, ùî êîíêóðñ-
íà ïðîïîçèö³ÿ ïðèéìàºòüñÿ ç äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ äî 25
êâ³òíÿ 2016 ðîêó ùîäåííî, êð³ì
ñóáîòè, íåä³ë³ òà ñâÿòêîâèõ äí³â ç
10.00 äî 17.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31, ê. 919. Êîí-
òàêòíèé òåëåôîí (044) 483-35-85.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ äî 15 ÷åðâ-
íÿ 2016 ðîêó �

Ïîë³ïøåíî ðîáîòó ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó íà Òðîºùèí³
ÄËß ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß òðàíñïîðò-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàí-
ö³â æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùè-
íà â ðîáî÷³ äí³ íà äåÿêèõ ìàð-
øðóòàõ çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ðó-
õîìîãî ñêëàäó òà çìåíøåíî ³í-
òåðâàë ðóõó â ãîäèíè «ï³ê», à ñà-
ìå:

íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³
¹ 59, ÿêèé êóðñóº «Ìàñèâ Ðàé-
äóæíèé (âóë. Âåðøèãîðè) — ïëàò-
ôîðìà «Òðîºùèíà», ³íòåðâàë ðó-

õó â ãîäèíè «ï³ê» çìåíøåíî äî
16 õâ.;

íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³
¹ 61, ÿêèé êóðñóº «Âóë. Ìèëî-
ñëàâñüêà — çàë³çíè÷íà ïëàòôîð-
ìà «Òðîºùèíà», ³íòåðâàë ðóõó â
ãîäèíè «ï³ê» çìåíøåíî äî 11 õâ.;

íà òðàìâàéíîìó ìàðøðóò³
¹ 4, ÿêèé êóðñóº «Ñò. «Ìèëîñëàâ-
ñüêà» — ñò. «Òðîºùèíà-2», ³íòåð-
âàë ðóõó â ãîäèíè «ï³ê» ñêëàäà-
òèìå 3-4 õâ. �

Ó ñòîëèö³ ïåðåéìåíóþòü ùå îäíó
âóëèöþ, ïëîùó, ïðîñïåêò òà ì³ñò

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ íà çàñ³äàíí³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè äåïóòàòè ïîãî-
äèëè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèö³, ïðîñïåê-
òó, ïëîù³ òà ìîñòó ó ì³ñò³ Êèºâ³».
Çîêðåìà ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåéìå-
íóâàòè:

— Ìîñêîâñüêèé ì³ñò íà ì³ñò
³ìåí³ Ãåîðã³ÿ Ôóêñà;

— âóëèöþ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè íà
âóëèöþ ²îàííà Ïàâëà II;

— ïðîñïåêò Âîçç’ºäíàííÿ íà
ïðîñïåêò Ñîáîðíîñò³;

— ïëîùó Ìîñêîâñüêó íà ïëî-
ùó Äåì³¿âñüêó.

Óñ³ çàçíà÷åí³ ïåðåéìåíóâàí-
íÿ ïðîéøëè ãðîìàäñüê³ îáãîâî-
ðåííÿ íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè â ñïåö³àëü-
í³é ðóáðèö³ Å-Ì²ÑÒÎ �

Áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà êàï³òàëüíî
â³äðåìîíòóþòü
Ó ÑÓÁÎÒÓ êîìóíàëüíèêè ðîç-
ïî÷àëè ðåìîíòí³ ðîáîòè íà áóëü-
âàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà â íàïðÿì-
êó ïëîù³ Ïåðåìîãè. Òàê, âïðî-
äîâæ êâ³òíÿ-òðàâíÿ òóò ïåðå-
âëàøòóþòü ãðàí³òí³ áîðòîâ³ êà-
ìåí³, îáëàøòóþòü äâîøàðîâå àñ-
ôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ.

Êð³ì òîãî, êè¿âàâòîäîð³âö³ çà-
ì³íÿòü ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â íà íî-
âå ïîêðèòòÿ ç ÔÅÌ, ï³ñëÿ ÷îãî
íàíåñóòü äîðîæíþ ðîçì³òêó ³ç
çàñòîñóâàííÿì õîëîäíîãî äâî-
êîìïîíåíòíîãî ïëàñòèêó òà âñòà-
íîâëÿòü äîðîæí³ çíàêè. Àñôàëü-
òîáåòîííå ïîêðèòòÿ íà áóëüâà-
ð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà áóäå âèêî-
íàíî ³ç ïîë³ìåðàñôàëüòîáåòîíó,
ÿêèé º á³ëüø äîâãîâ³÷íèì, ïî-
ð³âíÿíî ç àñôàëüòîáåòîíîì, ³ òî-
ìó çàñòîñîâóºòüñÿ íà äîðîãàõ ç
³íòåíñèâíèì ðóõîì, ìîñòàõ ³ øëÿ-

õîïðîâîäàõ, ó ì³ñöÿõ çóïèíîê
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

Äëÿ çðó÷íîñò³ êèÿí òà ì³í³-
ì³çàö³¿ âèíèêíåííÿ çàòîð³â ï³ä
÷àñ ðîá³ò äîðîæíèêè ïðàöþâà-
òèìóòü ÿê âäåíü, òàê ³ âíî÷³.

Íàãàäàºìî, ùî òîð³ê âîñåíè
êè¿âàâòîäîð³âö³ êàï³òàëüíî â³ä-
ðåìîíòóâàëè áóëüâàð Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà â íàïðÿìêó Áåññàðàáñüêî¿
ïëîù³ �

Ìîëîä³æí³ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ 
Êèºâà çàïðîøóþòü äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³
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