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«ÇÀÂÄßÊÈ ³ñòîðè÷í³é ïàì’ÿò³
ëþäèíà ñòàº îñîáèñò³ñòþ, íàðîä —
íàö³ºþ, êðà¿íà — äåðæàâîþ», —
ö³ ñëîâà Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî
ñüîãîäí³ àêòóàëüí³ ÿê í³êîëè. Ñå-
ðåä íàéãó÷í³øèõ âøàíóâàíü þâ³-
ëåþ âèäàòíîãî ³ñòîðèêà, âèçíà÷-
íîãî äåðæàâíîãî ³ ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, ë³òåðàòóðîç-
íàâöÿ, ïèñüìåííèêà, ïóáë³öèñ-
òà, îðãàí³çàòîðà â³ò÷èçíÿíî¿ íà-
óêè, àêàäåì³êà Âñåóêðà¿íñüêî¿
àêàäåì³¿ íàóê ³ Àêàäåì³¿ íàóê
ÑÐÑÐ — â³äêðèòòÿ â Êè¿âñüêîìó
áóäèíêó â÷èòåëÿ ôîòîäîêóìåí-
òàëüíî¿ âèñòàâêè «²ì’ÿ, ÿêîãî
Óêðà¿í³ íå çàáóòè» ³ ì³æíàðîäíà
íàóêîâà êîíôåðåíö³¿ÿ «Òâîð÷à
ñïàäùèíà Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêî-
ãî: ìèíóëå ³ ñó÷àñíå». Â åêñïîçè-
ö³¿ íàðàõîâóºòüñÿ ïîíàä 250 äî-

êóìåíò³â ç³ ñõîâèù 10-òè äåð-
æàâíèõ àðõ³â³â êðà¿íè. Îñíîâîþ
ñòàëè ëèñòè ðîäèííîãî ôîíäó
Ãðóøåâñüêèõ, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â
ÖÄ²À Óêðà¿íè, â Êèºâ³. Ñåðåä åêñ-
ïîíàò³â — á³îãðàô³÷í³ äîêóìåí-
òè Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, íà-
óêîâ³ ïðàö³, ñòàòóòè, à òàêîæ çâ³-
òè íàóêîâèõ ³ ãðîìàäñüêî-ïîë³-
òè÷íèõ îðãàí³çàö³é. Çîêðåìà,
ïðåäñòàâëåí³ ôîòî òà îñîáèñò³
ðå÷³ ç ²ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî
ìóçåþ Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêîãî.

Åêñïîçèö³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü äà-
òè íîâó îö³íêó ðîë³ òà çíà÷åííþ
ïîñòàò³ â³äîìîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêà
äëÿ ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿
ñâ³äîìîñò³.

Àêòóàë³çóâàòè äëÿ ñüîãîäí³-
øíüî¿ ãðîìàäñüêîñò³ íàóêîâèé ³
äåðæàâîòâîð÷èé âèì³ð ä³ÿëüíîñò³

âèçíà÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ä³ÿ÷à
ç³áðàëèñÿ ïðîâ³äí³ ³ñòîðèêè ç ð³ç-
íèõ ðåã³îí³â êðà¿íè ³ çà ¿¿ ìåæà-
ìè. Íà â³äêðèòò³ êîíôåðåíö³¿ âè-
ñòóïèëè äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè Âàëå-
ð³é Ñìîë³é, äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÍÀÍ
Óêðà¿íè Ìèêîëà Æóëèíñüêèé, ãî-
ëîâà Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íà-
ö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèð
Â’ÿòðîâè÷ òà ³íø³.

«Ãðóøåâñüêèé — êîëîñàëüíà
ïîñòàòü äëÿ íàøî¿ äåðæàâè. Â³í
áóâ ³ ïåðøèì ïðåçèäåíòîì Óêðà-
¿íè ³ íàäçâè÷àéíî ´ðóíòîâíèì ³ñ-
òîðèêîì, ë³òåðàòóðîçíàâöåì, ïóá-
ë³öèñòîì. Îñîáëèâî ïðèºìíî, ùî
öüîãîð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷àºìî
êîðïóñíèì äîñë³äæåííÿì éîãî
òâîð³â, çîêðåìà, ï³ä ÷àñ íèí³ø-
íüî¿ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿», —
çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ³ äîäàëà, ùî
íàóêîâö³ íèí³ ïðàöþþòü íàä âè-
äàííÿì «Ùîäåííèê Ìèõàéëà Ãðó-
øåâñüêîãî» ³ àëüáîìîì «FACIE AD
FACIEM: ³ëþñòðîâàíèé æèòòºïèñ
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî». Â ²ñòî-
ðèêî-ìåìîð³àëüíîìó ìóçå¿ â³ä-
áóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ àíãëîìîâíî¿
ïóáë³êàö³¿ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè-Ðó-
ñè» Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî òà ïðî-
åêòó âèäàííÿ éîãî òâîð³â ó 50-òè
òîìàõ.

«Çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ ìó-
çåé Ãðóøåâñüêîãî ïðîéøîâ øëÿõ
â³ä íåâåëèêî¿ âèñòàâêè â ñò³íàõ

Êëîâñüêîãî ïàëàöó äî ïîâíîö³í-
íî¿ åêñïîçèö³¿ ó áóäèíêó íà Ïàíü-
ê³âñüê³é, 9 — ðîäèíí³é îñåë³ Ãðó-
øåâñüêèõ. Çàâäÿêè ñâî¿é àòìî-
ñôåð³, áàãàòîìó âèñòàâêîâîìó
ìàòåð³àëó òà ³ñòîð³¿ ìóçåé ñòàâ
îñîáëèâî äîðîãèì äëÿ Êèºâà, —
ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ñòàðîñòåíêî.
— Äî ðå÷³, äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ìó-
çåþ òà ï³äòðèìêè íàëåæíîãî éî-
ãî ñòàíó ì³ñòî âèä³ëèëî ìàéæå
äâà ìëí ãðí. Çîêðåìà, íèí³ ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³ âèêîíàí³ âíóòð³ø-
í³ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ çà-
õîäè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, îïî-
ðÿäæóâàëüí³ ðîáîòè íà äåðåâ’ÿ-
í³é òåðàñ³ íà äðóãîìó òà òðåòüî-
ìó ïîâåðõàõ. Íàñòóïíèì êðîêîì
ñòàíå îíîâëåííÿ òåïëîâîãî ïóíê-
òó ìóçåþ».

Â ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ â³äáóëà-
ñÿ âèñòàâêà-ïðåçåíòàö³ÿ íîâ³ò-
í³õ êîðïóñíèõ âèäàíü òâîð³â Ìè-
õàéëà Ãðóøåâñüêîãî, ìîíîãðà-
ô³÷íèõ äîñë³äæåíü, îêðåìèõ ïóá-
ë³êàö³é, åëåêòðîííîãî àðõ³âó. Â³ä-
çíà÷àþ÷è 150-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðî-
äæåííÿ âèäàòíîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêà,
ó ìóçå¿ éîãî ³ìåí³ ñï³ëüíî ç Êè-
¿âñüêèì òîâàðèñòâîì äåïîðòîâà-
íèõ óêðà¿íö³â «Õîëìùèíà» ³ìå-
í³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî îðãàí³çóâà-
ëè êðóãëèé ñò³ë «Õîëìùèíà â æèò-
ò³ ³ òâîð÷îñò³ Ìèõàéëà Ãðóøåâ-
ñüêîãî». Êð³ì òîãî, â øêîëàõ ³ á³á-
ë³îòåêàõ ì³ñòà ïðîâåëè íàóêîâî-
ïðàêòè÷í³ ñåì³íàðè, êíèæêîâ³
âèñòàâêè �

²ñòîðèê, ïóáë³öèñò, ïîë³òèê
� Ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ çàõîäè ç íàãîäè 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ 

Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî 
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Çàäëÿ áåçïåêè 
ì³ñòÿí âñòàíîâëÿòü
300 êàìåð 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó Kyiv Smart City íà
ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ âñòàíîâëÿòü ïåð-
ø³ 300 êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.
Öå äîïîìîæå ñòåæèòè çà äîòðèìàí-
íÿì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Îêð³ì
öüîãî, ïëàíóºòüñÿ çìîíòóâàòè 3 600
êàìåð íà îá’ºêòàõ ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè: øêîëàõ,äèòñàäêàõ, ë³êàð-
íÿõ, ìóçåÿõ òîùî.

«Óæå ïðî³íâåñòîâàíî çàêóï³âëþ
òà óñòàíîâêó 300 êàìåð íà äîðîãàõ,
ìîñòàõ, â’¿çäàõ ³ âè¿çäàõ äî Êèºâà.
¯õ âñòàíîâëþâàòèìóòü çà ïð³îðèòåò-
í³ñòþ—íà äîðîãàõ ³ç á³ëüø ³íòåíñèâ-
íèì ðóõîì êàìåð áóäå á³ëüøå,í³æ íà
ìåíø çàâàíòàæåíèõ. Öå íåîáõ³äíî
â çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì òðàíñïîðò-
íîãî ïîòîêó â ñòîëèö³»,— çàóâàæèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ.

Â³í íàãàäàâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì â³äáóäåòüñÿ âïðîâàäæåííÿ ñèñ-
òåìè «Áåçïå÷íå ì³ñòî»,â ðàìêàõ ÿêî-
ãî ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ áëèçüêî 4000
êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, îá’ºä-
íàíèõ ó ºäèíó ñèñòåìó.

Çîëîòèé ôîíä 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

Äðóãèé ì³ñÿöü îñåí³ ïî÷èíàºòüñÿ
ç îñîáëèâî¿ äàòè: 1 æîâòíÿ ó âñüîìó
ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü Ì³æíàðîäíèé äåíü
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó,ïðîãîëîøåíèé
Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ. À â
Óêðà¿í³ öå òàêîæ ³ Äåíü âåòåðàíà.

Ñüîãîäí³ íà îáñëóãîâóâàíí³ â Òå-
ðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³ á³ëüøå 2 òèñÿ÷ ãðî-
ìàäÿí çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿, â òîìó
÷èñë³ íà íàäîìíîìó îáñëóãîâóâàí-
í³ — ìàéæå 500 îñ³á, ÿêèì íàäàþòü-
ñÿ ïîñëóãè ³ç çàêóï³âë³ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ, ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â,
îôîðìëåííÿ ðåöåïò³â íà ë³êè ó ä³ëü-
íè÷íèõ ë³êàð³â òà äîñòàâêè ìåäèêà-
ìåíò³â äîäîìó, íàäàíí³ äîïîìîãè â
ïðèãîòóâàíí³ ¿æ³, â³äâ³äóâàíí³ ï³äî-
ï³÷íèõ ó ë³êàðíÿõ, îôîðìëåíí³ ñóá-
ñèä³é òà ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã. ²ç
íàãîäè ñâÿòà îäíà òèñÿ÷à ñòî îäè-
íîêèõ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó îòðèìàëè ïðîäóêòî-
â³ íàáîðè, ñòî ìåøêàíö³â çàïðîñè-
ëè íà ñâÿòêîâ³ îá³äè.

«Ëþäè ïîõèëîãî â³êó, âåòåðàíè
ïðàö³ òà âåòåðàíè â³éíè — çîëîòèé
ôîíä Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó. Äåíü
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà Äåíü âåòå-
ðàíà — ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü íàãàäà-
òè ïðî íàø îáîâ’ÿçîê áóòè òóðáîòëè-
âèìè ³ ìèëîñåðäíèìè äî íàéïîâàæ-
í³øî¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñòâà, íàéá³ëü-
øå áàãàòñòâî ÿêèõ— äîñâ³ä, çíàííÿ,
âì³ííÿ òà ìóäð³ñòü»,— ðîçïîâ³â â. î.
ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Â³êòîð Êðîõ-
ìàëþê.

Ï³ä ÷àñ ñâÿòà øàíîâíèõ ãîñòåé
ïðèâ³òàëè âèõîâàíö³ Øêîëè ìèñ-
òåöòâ ¹ 3 õîðåîãðàô³÷íèìè êîìïî-
çèö³ÿìè, óêðà¿íñüêèìè íàðîäíèìè
ï³ñíÿìè, æàðò³âëèâèìè ïîåç³ÿìè.

Äî þâ³ëåþ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî â ñòîëèö³ îðãà-
í³çóâàëè íèçêó ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â. Òàê, ó Ïóá-
ë³÷í³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 150-ð³÷÷ÿ
ïåðøîãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³äçíà÷èëè ïðîâå-
äåííÿì òåìàòè÷íîãî âå÷îðà «Êè¿âñüêèé ïåð³îä
æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî». Îêð³ì öüîãî,
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ éîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â øêîëàõ òà á³áë³îòåêàõ ì³ñòà â³äáóëèñÿ
êîíôåðåíö³¿, êíèæêîâ³ âèñòàâêè, íàóêîâ³ ÷èòàííÿ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äî þâ³ëåþ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî â Êèºâ³ ï³äãîòóâàëè ³ ïðîâåëè òåìàòè÷í³ âå÷îðè, êîíôåðåíö³¿, êíèæêîâ³ âèñòàâêè, íàóêîâ³ ÷èòàííÿ, òîùî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «АВМ�СОЮЗ» на вул. Лісній, 78 у Дарницькому

районі м. Києва для будівництва та експлуатації житлових 
будинків малоповерхової забудови

Рішення Київської міської ради № 656/656 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АВМ�СОЮЗ» на вул. Лісній, 78 у Дарницькому райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 

«ÀÂÌ-ÑÎÞÇ» íà âóë. Ë³ñí³é, 78 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,40 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â êîðîòêîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ìàëîïîâåðõîâî¿

çàáóäîâè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-22348).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянкам 

Артюшковій Дар’ї Валентинівні 
та Надеїній Тетяні Валентинівні 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Панорамній, 16 у Голосіївському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 638/638 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Àðòþøêîâ³é Äàð’¿

Âàëåíòèí³âí³ òà Íàäå¿í³é Òåòÿí³ Âàëåíòèí³âí³ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0503 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:413:0018) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàíîðàìí³é, 16

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

– ãðîìàäÿíö³ Àðòþøêîâ³é Äàð’¿ Âàëåíòèí³âí³ –

1/2 â³ä 0,0503 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíî-

ñò³ â³ä 04.10.2010);

– ãðîìàäÿíö³ Íàäå¿í³é Òåòÿí³ Âàëåíòèí³âí³ –

1/2 â³ä 0,0503 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíî-

ñò³ â³ä 04.10.2010) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ï-8800).

2. Ãðîìàäÿíêàì Àðòþøêîâ³é Äàð’¿ Âàëåíòè-

í³âí³ òà Íàäå¿í³é Òåòÿí³ Âàëåíòèí³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
Управлінню адміністративними будинками 

управління справами апарату 
Верховної Ради України на 

вул. Вишгородській, 150 в Оболонському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

бази відпочинку
Рішення Київської міської ради № 647/647 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Управлінню адміністративними будинками управління справами апарату Верховної Ради
України на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття�
ми 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè Óïðàâë³ííþ àäì³í³ñòðàòèâíèìè áóäèí-

êàìè óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè àïàðàòó Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 150

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 1,75 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿

âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-22599).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Службі безпеки України і використання її 

для обслуговування та експлуатації житлового 
будинку на 8�й лінії, діл. 22 (урочище Наталка) 

(КДТ «Чорнобилець») в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 251/251 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà-

¿íè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó íà 8-é ë³í³¿, ä³ë. 22 (óðî÷èùå Íàòàë-

êà) (ÊÄÒ «×îðíîáèëåöü») â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ Ä-6260, çàÿâà ÄÖ ¹ 01005-

000087708-014 â³ä 30.05.2013).

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0999 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:78:404:0027) íà 8-é ë³í³¿,

ä³ë. 22 (óðî÷èùå Íàòàëêà) (ÊÄÒ «×îðíîáè-

ëåöü») â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà

íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ Ñëóæá³ áåçïå-

êè Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ì³íè â³ä

12.10.2010 ¹ 3738, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïî-

ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíî-

ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 23.09.2011 ¹ 04-

8-00134, òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî

áóäèíêó.

3. Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàí-

ö³¿ â³ä 05.03.2012 ¹ 1367, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 13.03.2012 ¹ 05-08/1625,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 14.03.2012 ¹ 1564, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 22.05.2013

¹ 1641, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â â³ä 05.03.2012 ¹ 05-8094.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
22.05.2013 № 521/9578 «Про надання комунальному 

підприємству «Генеральна дирекція Київської міської ради 
з обслуговування іноземних представництв» земельної ділянки

для будівництва, експлуатації та обслуговування будинків 
і споруд дипломатичних представництв, резиденції послів 

іноземних держав з підземними паркінгами на бульв. Дружби
народів, 13�а у Печерському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 247/247 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 92, 117, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», враховуючи рішення Київської міської ради від 14.10.2010 № 89/4901 «Про надання згоди на передачу об’�
єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва у державну власність», розпорядження Ка�
бінету Міністрів України від 10.08.2011 № 775�р «Про передачу цілісного майнового комплексу комунального
підприємства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» у
державну власність», розпорядження керівника Державного управління справами від 09.04.2013 № 70 «Про при�
пинення комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування інозем�
них представництв» шляхом реорганізації (перетворення) у Державне підприємство «Генеральна дирекція з
обслуговування іноземних представництв», розглянувши звернення Державного підприємства «Генеральна
дирекція з обслуговування іноземних представництв» від 27.08.2013 № 279 та документацію щодо внесення
змін до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ
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ïðåäñòàâíèöòâ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä äèïëîìà-

òè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, ðåçèäåíö³¿ ïîñë³â ³íî-

çåìíèõ äåðæàâ ç ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà

áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 13-à ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà À-20915).

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 22.05.2013 ¹ 521/9578 «Ïðî íàäàííÿ

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãåíåðàëüíà äè-

ðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ

³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâ-

íèöòâ, ðåçèäåíö³¿ ïîñë³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ ç

ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà áóëüâ. Äðóæáè íà-

ðîä³â, 13-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à

ñàìå:

– ó íàçâ³ òà ïóíêòàõ 1, 2, 3 ð³øåííÿ ñëîâà «êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãåíåðàëüíà äèðåê-

ö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-

çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåð-

æàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ»;

– ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íîþ ïî-

ìèëêîþ ñëîâà òà öèôðè «(êàäàñòðîâèé íîìåð

80000000:82:118:0007)» çàì³íèòè ñëîâàìè òà

öèôðàìè «êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:118:0007)»;

– ó ïðåàìáóë³ ð³øåííÿ ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íîþ

ïîìèëêîþ ñëîâà òà öèôðè «ñòàòåé 93, 123,

124» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «ñòàòåé

9, 92, 122, 123 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ

çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ðîçìåæó-

âàííÿ çåìåëü äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³».

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:118:0007) ïëîùåþ 1,0820 ãà íà

áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 13-à ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³

ïåðåäàòè ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî çåìåëü

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району 

м. Києва на розі просп. Володимира 
Маяковського та вул. Марини Цвєтаєвої 

у Деснянському районі м. Києва для 
утримання та благоустрою зелених зон 

і зелених насаджень, експлуатації 
та обслуговування території парку

Рішення Київської міської ради № 169/169 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва на розі просп. Володимира Маяковського та вул. Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-

ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà íà ðîç³ ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìà-

ÿêîâñüêîãî òà âóë. Ìàðèíè Öâºòàºâî¿ ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 9,42 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà

áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ ïàð-

êó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-22652).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва для утримання та обслугову�

вання озеленених територій загального користування 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 168/168 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì òà ïëà-

íàìè-ñõåìàìè (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22649).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

№ додатка
план�схеми

№
справи

Обліковий код Місце розташування
земельних ділянок

Площа
земельних
ділянок, га

Цільове призначення
земельних ділянок

1 2 3 4 5 6 7

1 1.1 К�22596 91:170:001к вул. Воровського 0,50 для утримання та
обслуговування
бульвару 
на вул. Воровського

2 1.2 К�22597 91:151:002к
91:351:001к

вул. Артема, 18,
вул. Артема, 16

0,16
0,12

для утримання та
обслуговування скверів
на вул. Артема, 16,18

3 1.3 К�22606 76:019:037к
76:024:047к

вул. Прорізна 0,33
0,35

для утримання та
обслуговування скверів
на вул. Прорізній

4 1.4 К�22607 91:127:001к
91:132:023к
91:140:002к
91:149:007к

вул. Артема, 87
вул. Артема, 80�84
вул. Артема, 89�а
вул. Артема

0,19
0,60
0,17
1,15

для утримання та
обслуговування скверів
на вул. Артема

5 1.5 К�22608 91:009:014к вул. Ризька 4,24 для утримання та
обслуговування скверу
«Ризький»

6 1.6 К�22611 76:039:007к вул. Володимирська 0,58 для утримання та
обслуговування скверу
«Золотоворітський»

7 1.7 К�22613 91:187:049к ріг вул. Юрія Коцюбинського
та вул. Павлівської

2,05 для утримання та
обслуговування скверу

8 1.8 К�22614 88:104:065к ріг вул. Зоологічної та вул.
Дегтярівської

0,90 для утримання та
обслуговування скверу
на вул. Зоологічній

9 1.9 К�22615 91:092:003к вул. Мельникова 1,55 для утримання та
обслуговування скверу
ім. Котляревського

10 1.10 К�22616 91:057:044к вул. Тимофія Шамрила 24,87 для утримання та
обслуговування парку
відпочинку «Сирецький»

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 18.09.2014 ¹168/168

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, стосовно яких надаються дозволи на розроблення

проектів землеустрою щодо їх відведення комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва для

утримання та обслуговування озеленених територій загального
користування у Шевченківському районі м. Києва

11 1.11 К�22617 88:024:046к вул. Академіка Туполєва 6,51 для утримання та
обслуговування парку
відпочинку «Веселка»

12 1.12 К�22619 76:001:002к
76:002:002к
76:004:003к
76:005:001к
76:006:004к
88:158:002к
88:159:001к

бульв. Тараса Шевченка 2,44 для утримання та
обслуговування
бульвару ім. Т. Г.
Шевченка

Заступник міського голови � секретар Київради
О. Резніков

Íàñòóïí³ äîäàòêè íå äðóêóþòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèìè ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про передачу громадянці 
Пилипчинець Ангеліні Павлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Федора Кричевського, 20 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 243/243 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³

Ïèëèï÷èíåöü Àíãåë³í³ Ïàâë³âí³ äëÿ âåäåí-

íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ôå-

äîðà Êðè÷åâñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ñ³ëü-

ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà

¹ À-12756).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïèëèï÷èíåöü Àíãåë³-

í³ Ïàâë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0513 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:227:0025) äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-

äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ôåäîðà Êðè÷åâ-

ñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïèëèï÷èíåöü Àíãåë³í³ Ïàâ-

ë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.01.2008

¹ 19-782, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-

ºâ³ â³ä 19.04.2012 ¹ 05-08/2722 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

12.11.2013 ¹ 4645.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Києва на 2016 рік
Розпорядження № 865 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
«Про столицю України – місто�герой Київ», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 р. № 61/61 «Про
бюджет міста Києва на 2016 рік» з метою активізації місцевих ініціатив жителів м. Києва щодо участі у бю�
джетному процесі:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé

áþäæåò (áþäæåò ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïàðàìåòðè ãðîìàäñüêîãî áþ-

äæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàþ-

òüñÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ ïðîåêòó áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê ïåðåäáà÷èòè ðå-

àë³çàö³þ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â â ðàìêàõ ãðîìàä-

ñüêîãî áþäæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà.

4. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é ó òèæíåâèé òåðì³í ç äíÿ ïðèéíÿò-

òÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

4.1. çàòâåðäèòè ñêëàä Êîì³ñ³é ç ïèòàíü ãðî-

ìàäñüêîãî áþäæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êè-

ºâà, âèçíà÷èòè ¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ;

4.2. çàòâåðäèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïóíêò³â

ñóïðîâîäó ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó (áþäæåòó

ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà òà ãðàô³ê ¿õ ðîáîòè;

4.3. çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî-

ñò³ ç âèùåâêàçàíèõ ïèòàíü.

5. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó

(áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà ó êîìóíàëüíèõ çà-

ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ðîç-

ïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15.09.2016 ¹ 865

Положення 
про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Києва на 2016 рік
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Öå Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº îñíîâí³ âèìîãè

äî îðãàí³çàö³¿ ³ çàïðîâàäæåííÿ ãðîìàäñüêîãî

áþäæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà.

1.2. Òåðì³íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó öüîìó

Ïîëîæåíí³, âæèâàþòüñÿ â òàêîìó çíà÷åíí³:

àâòîð ïðîåêòó – îñîáà, ÿêà ïîäàº ïðîåêò äëÿ

ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³;

Áþäæåò ó÷àñò³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³- Áþäæåò ó÷àñ-

ò³) – ïðîöåñ âçàºìîä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ãðî-

ìàäñüê³ñòþ, íàïðàâëåíèé íà çàëó÷åííÿ ìåø-

êàíö³â ì³ñòà Êèºâà äî ó÷àñò³ ó áþäæåòíîìó ïðî-

öåñ³ ÷åðåç ïîäàííÿ ïðîåêò³â òà ïðîâåäåííÿ â³ä-

êðèòîãî ãðîìàäñüêîãî ãîëîñóâàííÿ çà òàê³ ïðî-

åêòè;

êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü Áþäæåòó ó÷àñò³ (äàë³ – êîì³-

ñ³ÿ) – ïîñò³éíî ä³þ÷³ êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷³ êî-

ëåã³àëüí³ îðãàíè, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ äëÿ îðãàí³-

çàö³¿, ï³äãîòîâêè òà âèêîíàííÿ îñíîâíèõ çàõî-

ä³â òà çàâäàíü ùîäî âïðîâàäæåííÿ òà ðåàë³çà-

ö³¿ Áþäæåòó ó÷àñò³ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

êîíêóðñ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â (äàë³ – êîí-

êóðñ) – ïðîöåäóðà âèçíà÷åííÿ ìåøêàíöÿìè ì³ñ-

òà Êèºâà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Ïîëî-

æåííÿì, ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â ñåðåä çàãàëüíî¿

ê³ëüêîñò³ ïðåäñòàâëåíèõ äëÿ ãîëîñóâàííÿ ãðîìàä-

ñüêèõ ïðîåêò³â øëÿõîì â³äêðèòîãî ãîëîñóâàí-

íÿ;

ãðîìàäñüêèé ïðîåêò (äàë³ – ïðîåêò) – äîêó-

ìåíò, ÿêèé âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü, äîö³ëüí³ñòü

òà êîðèñí³ñòü çä³éñíåííÿ ó ìåæàõ Áþäæåòó ó÷àñ-

ò³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóê-

òóðè ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ìåøêàíö³â;

ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ – ïðîåêòè, ÿê³ çà ðåçóëü-

òàòàìè êîíêóðñó íàáðàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü

ãîëîñ³â øëÿõîì ¿õ ï³äðàõóíêó;

ïóíêò ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñò³ – ïðèì³ùåí-

íÿ â áóä³âë³ êîìóíàëüíî¿ óñòàíîâè, ó ÿêîìó â³ä-

ïîâ³äàëüíà (â³äïîâ³äàëüí³) îñîáà (îñîáè) âèêî-

íóþòü ôóíêö³¿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü Áþ-

äæåòó ó÷àñò³ (³íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà, ïðèé-

íÿòòÿ ïðîåêò³â, ãîëîñóâàííÿ òîùî);

åëåêòðîííà ñèñòåìà «Ãðîìàäñüêèé ïðîåêò»

(äàë³ – åëåêòðîííà ñèñòåìà) – ³íôîðìàö³éíà

(âåá-ñàéò) ñèñòåìà àâòîìàòèçîâàíîãî êåðóâàí-

íÿ ïðîöåñàìè ó ðàìêàõ Áþäæåòó ó÷àñò³, ùî çà-

áåçïå÷óº àâòîìàòèçàö³þ ïðîöåñ³â ïîäàííÿ òà

ïðåäñòàâëåííÿ äëÿ ãîëîñóâàííÿ ïðîåêò³â, åëåê-

òðîííîãî ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè, çâ’ÿçêó ç àâ-

òîðàìè ïðîåêò³â, îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùî-

äî â³ä³áðàíèõ ïðîåêò³â òà ñòàíó ¿õ ðåàë³çàö³¿ ³

ï³äñóìêîâèõ çâ³ò³â ïðî ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â.

1.3. Ïîäàííÿ ïðîåêò³â òà ãîëîñóâàííÿ çà íèõ

ìîæóòü çä³éñíþâàòè ä³ºçäàòí³ ãðîìàäÿíè Óêðà-

¿íè, ³íîçåìö³ òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ ìà-

þòü äîçâ³ë íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ íà òåðèòî-

ð³¿ Óêðà¿íè, ùî çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàþòü íà

òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà àáî ìàþòü äîâ³äêó ïðî

ì³ñöå ðîáîòè, íàâ÷àííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

1.4. Â³äïîâ³äàëüíèé çà ñóïðîâîäæåííÿ êîí-

êóðñíîãî â³äáîðó ïðîåêò³â – Äåïàðòàìåíò ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Åòàïè Áþäæåòó ó÷àñò³ 

Ïðîöåäóðà òà ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ Áþäæåòó

ó÷àñò³ ïåðåäáà÷àº íàñòóïí³ åòàïè:

1) çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ

ïàðàìåòð³â Áþäæåòó ó÷àñò³ íà ïëàíîâèé ð³ê òà ïðîã-

íîçíèõ îáñÿã³â Áþäæåòó ó÷àñò³ íà íàñòóïí³ çà

ïëàíîâèì äâà áþäæåòí³ ïåð³îäè;

2) ïîäàííÿ ïðîåêò³â;

3) îö³íêà ³ ïðèéíÿòòÿ ïðîåêò³â äëÿ ãîëîñó-

âàííÿ;

4) ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè;

5) âèçíà÷åííÿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â;

6) âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â;

7) çâ³òóâàííÿ òà îö³íêà ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿

ïðîåêò³â.

3. Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü Áþäæåòó ó÷àñò³

3.1. Äëÿ îðãàí³çàö³¿, ï³äãîòîâêè òà âèêîíàííÿ

îñíîâíèõ çàõîä³â òà çàâäàíü ùîäî ðåàë³çàö³¿

Áþäæåòó ó÷àñò³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ñòâîðþþòü Êîì³ñ³¿ ç

ïèòàíü Áþäæåòó ó÷àñò³ (äàë³ – ðàéîííà êîì³ñ³ÿ).

3.2. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é ó ê³ëüêîñò³ 6 îñ³á òà çà çãîäîþ ïðåäñòàâíè-

êè ãðîìàäñüêîñò³, íåçàëåæí³ åêñïåðòè ó ê³ëüêî-

ñò³ 5 îñ³á.

3.3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðàéîííî¿ êîì³-

ñ³¿ º:

– çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çàãàëüíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ òà ñóïðîâîäæåííÿ Áþäæåòó ó÷àñò³ (â ò.

÷. ³íôîðìàö³éíî¿, îðãàí³çàö³éíî¿ òà ìåòîäîëî-

ã³÷íî¿ ï³äòðèìêè àâòîð³â ïðîåêò³â) íà óñ³õ éîãî

åòàïàõ;

– ïðîâåäåííÿ îö³íêè ³ ïðèéíÿòòÿ ïðîåêò³â äëÿ

ãîëîñóâàííÿ; 

– çä³éñíåííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ùî âèïëèâàþòü

ç ìåòè ñòâîðåííÿ ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿.

3.4. Ãîëîâîþ ³ ñåêðåòàðåì ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿

ïðèçíà÷àþòüñÿ îñîáè ç ÷èñëà ¿¿ ÷ëåí³â, ÿê³ º

ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é.

3.5. Ôîðìîþ ðîáîòè ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ º ¿¿ çà-

ñ³äàííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ çà ïîòðåáîþ.

3.6. Ð³øåííÿ ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ

íà ¿¿ çàñ³äàííÿõ øëÿõîì ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â. Çà-

ñ³äàííÿ ââàæàºòüñÿ ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî íà íüî-

ìó ïðèñóòí³ óñ³ ÷ëåíè ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ç ÷èñëà

ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é.

3.7. Ñåêðåòàð ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ º â³äïîâ³äàëü-

íîþ îñîáîþ ïî ðîáîò³ ç åëåêòðîííîþ ñèñòåìîþ.

4. Ïóíêòè ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñò³

4.1. Ïóíêòè ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñò³ ñòâî-

ðþþòüñÿ ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè

àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ¿õ ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ òà ãðàô³ê ðîáîòè.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòâîðåíèõ ïóíêò³â ñóïðî-

âîäó, ¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà ãðàô³ê ðîáîòè

îïðèëþäíþºòüñÿ íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

4.2. Ïóíêòè ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñò³ âèêî-

íóþòü òàê³ çàâäàííÿ: 

– ³íôîðìàö³éíèé òà ìåòîäè÷íèé ñóïðîâ³ä ó÷àñ-

íèê³â ïðîöåñó; âèäà÷à áëàíê³â ïðîåêò³â;

– ïðèéíÿòòÿ ïðîåêò³â ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³;

– îçíàéîìëåííÿ ìåøêàíö³â ³ç ñïèñêîì ïðî-

åêò³â, ÿê³ ïðèéíÿò³ äëÿ ãîëîñóâàííÿ;

– çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó ãîëîñóâàííÿ ó äðó-

êîâàíîìó âèãëÿä³; 

– âíåñåííÿ ó åëåêòðîííó ñèñòåìó ³íôîðìàö³¿

³ç áþëåòåí³â ãîëîñóâàííÿ, ïîäàíèõ â äðóêîâà-

íîìó âèãëÿä³.

5. Åëåêòðîííà ñèñòåìà «Ãðîìàäñüêèé ïðîåêò» 

Åëåêòðîííà ñèñòåìà ñòâîðþºòüñÿ äëÿ çàáåç-

ïå÷åííÿ àâòîìàòèçàö³¿ óñ³õ åòàï³â Áþäæåòó ó÷àñ-

ò³ ³ ðîçì³ùóºòüñÿ íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ðóáðèö³ «ÃÐÎ-

ÌÀÄÑÜÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ».

5.1. Â³äïîâ³äàëüíèì çà ôóíêö³îíóâàííÿ åëåê-

òðîííî¿ ñèñòåìè º àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5.2. Åëåêòðîííà ñèñòåìà º çàãàëüíîäîñòóï-

íîþ òà ì³ñòèòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ âëàñíèõ êà-

á³íåò³â àâòîðàìè ïðîåêò³â.

5.3. Äëÿ ñòâîðåííÿ êàá³íåòó òà ïîäà÷³ ïðîåê-

ò³â àâòîð ïðîåêòó çä³éñíþº ðåºñòðàö³þ â åëåê-

òðîíí³é ñèñòåì³ çà äîïîìîãîþ àâòîðèçàö³¿ ÷å-

ðåç åëåêòðîííó ïîøòó, âíåñåííÿ ñåð³¿ ³ íîìåðó

ïàñïîðòà òà çàâàíòàæåííÿ éîãî ñêàí-êîï³¿ (ïàñ-

ïîðòó àáî ïîñâ³äêè íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ).

5.4. Åëåêòðîííà ñèñòåìà äîçâîëÿº â³äñë³ä-

êîâóâàòè ñòàòóñè ðîçãëÿäó, ãîëîñóâàííÿ òà ðå-

àë³çàö³¿ ïðîåêò³â íà ñòîð³íêàõ â³äïîâ³äíèõ ïðî-

åêò³â.

5.5. Åëåêòðîííà ñèñòåìà äîçâîëÿº ïîâ³äîì-

ëÿòè àâòîð³â ïðîåêò³â ïðî áóäü-ÿê³ çì³íè, ïî-

â’ÿçàí³ ç ðîçãëÿäîì òà ðåàë³çàö³ºþ ïîäàíèõ íè-

ìè ïðîåêò³â ïî åëåêòðîíí³é ïîøò³.

5.6. Åëåêòðîííà ñèñòåìà àâòîìàòè÷íî âèçíà-

÷àº ïåðåìîæö³â êîíêóðñó íà ï³äñòàâ³ àâòîìà-

òè÷íîãî ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â.

5.7. Åëåêòðîííà ñèñòåìà äîçâîëÿº çâ³òóâàòè

ïðî ðîçãëÿä ³ ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíèìè

ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

5.8. Ðåãëàìåíò ðîáîòè åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàòâåðäæóºòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Ïîðÿäîê ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â

6.1. Ïðîåêò ðîçðîáëÿºòüñÿ àâòîðîì çà ôîð-

ìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

6.2. Íàçâà ïðîåêòó ïîâèííà áóòè âèêëàäåíà

ëàêîí³÷íî, â ìåæàõ îäíîãî ðå÷åííÿ. Íàçâè ïðî-

åêò³â íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ¿õ îñíîâí³é ìåò³.

6.3. Ïëàí çàõîä³â ç âèêîíàííÿ Ïðîåêòó ïîâè-

íåí â³äîáðàæàòè åòàïè âèêîíàííÿ ïðîåêòó, çîê-

ðåìà çàêóï³âëþ òîâàð³â (âèêîíàííÿ ðîá³ò, íà-

äàííÿ ïîñëóã) (ó çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåá ïðîåêòó).

6.4. Ðîçðàõóíêè, êðåñëåííÿ, ùî ðîçêðèâàþòü

ñóòí³ñòü ö³ë³ ïðîåêòó òà ìîæëèâ³ñòü éîãî ïðàêòè÷-

íî¿ ðåàë³çàö³¿, äîäàþòüñÿ àâòîðîì äî ïðîåêòó,

ïðî ùî çàçíà÷àºòüñÿ ó ôîðì³ ïðîåêòó (íàçâà

äîäàòêó òà ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê).

6.5. Ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîåêòó àâòîð çàáåçïå÷óº

éîãî â³äïîâ³äí³ñòü òàêèì âèìîãàì:

ïðîåêò â³äïîâ³äàº íîðìàì çàêîíîäàâñòâà;

óñ³ îáîâ’ÿçêîâ³ ïîëÿ ôîðìè, íàâåäåíî¿ ó äî-

äàòêó 1 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ, çàïîâíåí³;

ïèòàííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó çíàõîäèòüñÿ â ìå-

æàõ êîìïåòåíö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é;

ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ïëàíóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñ-

òà Êèºâà, íà òåðèòîð³¿ áóä³âåëü (ïðèì³ùåíü) çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-

êóëüòóðíî¿ ñôåðè êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³;

òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó íå ïåðåâèùóº âñòà-

íîâëåíó ïàðàìåòðàìè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó

(áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ìàêñèìàëüíó òðèâàë³ñòü ðåàë³çàö³¿;

áþäæåò ïðîåêòó, ðîçðàõîâàíèé àâòîðîì, âêëþ-

÷àº óñ³ âèòðàòè (ðîçðîáêà ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿; çàêóï³âëÿ ñèðîâèíè, ìàòåð³àë³â, êîìïëåê-

òóþ÷èõ ³ ò. ï.);

ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó, ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî ïå-

ðåäáà÷åíà íà òåðèòîð³¿, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âëàñ-

íîñò³/êîðèñòóâàíí³ ÎÑÁÁ, çä³éñíþºòüñÿ íà óìî-

âàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ÷ëåí³â

ÎÑÁÁ ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 30 % çàãàëüíî¿ âàðòî-

ñò³ ïðîåêòó.

7. Ïîðÿäîê ïîäàííÿ ïðîåêò³â

7.1. Ïðîåêò ïîäàºòüñÿ àâòîðîì ó åëåêòðîí-

íîìó (ó åëåêòðîíí³é ñèñòåì³) àáî ïàïåðîâîìó

(ó ïóíêòàõ ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñò³) âèãëÿä³.

7.2. Ïðîåêò ïîäàºòüñÿ ðàçîì ç ï³äïèñàìè ï³ä-

òðèìêè ïðîåêòó çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ ó äî-

äàòêó 1 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

7.3. Ïîäàííÿ ïðîåêòó ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³

çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè ïðåä’ÿâëåííÿ àâòîðîì îðè-

ã³íàëó ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (ïîñâ³ä-

êè íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³). Ïðè ïî-

äàíí³ ïðîåêòó ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, àâòîð

âíîñèòü ñåð³þ ³ íîìåð çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â

äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè òà ïðèêð³ïëþº ¿õ ñêà-

íîâàíó êîï³þ.

7.4. Ïðîåêòè, ïîäàí³ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³

âíîñÿòüñÿ äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè ïðîåêò³â â³ä-

ïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ, âèçíà÷åíîþ ðàéîííîþ

êîì³ñ³ºþ, ïðîòÿãîì äâîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îò-

ðèìàííÿ òàêèõ ïðîåêò³â.

7.5. Àâòîð ïðîåêòó ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå

çíÿòè ñâ³é ïðîåêò ç ðîçãëÿäó, àëå íå ï³çí³øå í³æ

çà 7 êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ.

7.6. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)

ñïðèÿº ïóáë³÷íîìó îáãîâîðåííþ ïîäàíèõ ïðî-

åêò³â òà íàäàº ìîæëèâ³ñòü àâòîðó àáî óïîâíî-

âàæåí³é íèì îñîá³, ïðåäñòàâèòè ïðîåêò ó õîä³

ïóáë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ. Âíåñåííÿ àâòîðîì

ìîæëèâèõ ïîïðàâîê äî ïðîåêò³â çà ðåçóëüòàòà-

ìè îáãîâîðåííÿ ìîæëèâå íå ï³çí³øå í³æ çà 7 êà-

ëåíäàðíèõ äí³â äî ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ.

8. Îö³íêà ³ â³äá³ð ïðîåêò³â

8.1. Â³äïîâ³äàëüíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë

(îñîáà) ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, âèçíà÷åíèé ðàéîííîþ êîì³ñ³ºþ, çä³éñ-

íþº ïîïåðåäíþ îö³íêó ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ïî-

äàíîãî ïðîåêòó íà ïðåäìåò:

â³äïîâ³äíîñò³ íàéìåíóâàííÿ òà ³äå¿ ïðîåêòó

éîãî çì³ñòó, íîðìàì çàêîíîäàâñòâà òà ñóñï³ëü-

íî¿ ìîðàë³;
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ïîâíîòè çàïîâíåííÿ óñ³õ îáîâ’ÿçêîâèõ ïîë³â

ïðîåêòó çà ôîðìîþ çã³äíî äîäàòêîì 2 äî öüî-

ãî Ïîëîæåííÿ òà ó îáñÿç³, ùî â³äïîâ³äàþòü íîð-

ìàì öüîãî Ïîëîæåííÿ;

â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïèñ³â ï³äòðèìêè ïðîåêòó óñ-

òàíîâëåíèì âèìîãàì;

â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîäàâñòâó òà ðåàë³ñòè÷íî-

ñò³ ³ äîñòàòíîñò³ áþäæåòó ïðîåêòó äëÿ éîãî ïðàê-

òè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿.

Ó ðàç³, ÿêùî ôîðìà ïðîåêòó º íåïîâíîþ àáî

çàïîâíåíîþ ç ïîìèëêàìè, óïîâíîâàæåíà îñîáà

çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó àáî åëåêòðîí-

íîþ ïîøòîþ ïîâ³äîìëÿº ïðî öå àâòîðà ïðîåê-

òó. Àâòîð ïðîåêòó ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â

ç äíÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà-

äàº íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ àáî âíîñèòü íåîá-

õ³äí³ êîðåêòèâè ó ïðîåêò. Ó ³íøîìó âèïàäêó –

ïðîåêò â³äõèëÿºòüñÿ.

8.2. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäíüî¿ îö³íêè óñ³õ

ïîäàíèõ ïðîåêò³â â³äïîâ³äàëüíèé ñòðóêòóðíèé

ï³äðîçä³ë (îñîáà) ðàéîííî¿ ó ì³ñòà Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âèçíà÷åíèé ðàéîííîþ êî-

ì³ñ³ºþ, ïðîòÿãîì 2 ðîáî÷èõ äí³â ïðèéìàº ð³-

øåííÿ ïðî íåäîïóùåííÿ äî îö³íêè ïðîåêò³â:

ÿê³ ì³ñòÿòü íåíîðìàòèâíó ëåêñèêó, íàêëåïè,

îáðàçè, çàêëèêè äî íàñèëüñòâà, ïîâàëåííÿ âëà-

äè, çì³íó êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó êðà¿íè òîùî;

àâòîðè ÿêèõ ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíîãî òåðì³-

íó íå íàäàëè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ àáî íå âíåñ-

ëè íåîáõ³äí³ êîðåêòèâè â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüî-

ãî Ïîëîæåííÿ.

Çàçíà÷åí³ ïðîåêòè ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî

íå ïðîéøëè ïîïåðåäíþ îö³íêó òà â åëåêòðîí-

í³é ñèñòåì³ º íåäîñòóïíèìè äëÿ ïóáë³÷íîãî äî-

ñòóïó.

8.3. Â³äïîâ³äàëüíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë

(îñîáà) ðàéîííî¿ ó ì³ñòà Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, âèçíà÷åíèé ðàéîííîþ êîì³ñ³ºþ, ïðî-

òÿãîì 7 äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ñêàíîâàíî¿ êîï³¿

ïðîåêòó, ùî ïðîéøîâ ïîïåðåäíþ îö³íêó, çä³éñ-

íþº îö³íêó ïðîåêòó íà ïðåäìåò éîãî â³äïîâ³ä-

íîñò³ óìîâàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 8.1 öüîãî Ïî-

ëîæåííÿ, òà ïîäàº ðàéîíí³é êîì³ñ³¿ çâ³ò ïðî àíà-

ë³ç â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó âèìîãàì öüîãî Ïîëî-

æåííÿ òà ìîæëèâîñò³ éîãî ðåàë³çàö³¿ çà ôîðìîþ

çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

8.4. Ðàéîííà êîì³ñ³ÿ ïðîòÿãîì 7 äí³â ç äíÿ îò-

ðèìàííÿ çâ³ò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 8.3 öüîãî

Ïîëîæåííÿ ïðèéìàº âèñíîâîê ùîäî ïðèéíÿò-

òÿ ïðîåêòó äî ãîëîñóâàííÿ çà ôîðìîþ, çã³äíî ç

äîäàòêîì 3 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

8.5. Ó ðàç³, ÿêùî äîêóìåíòè ïðîåêòó íå ì³ñ-

òÿòü ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ éîãî àíàë³çó òà

îö³íêè, çàçíà÷åíî¿ ó äîäàòêó 2 äî öüîãî Ïîëîæåí-

íÿ, ïðîåêò ìîæå áóòè â³äõèëåíèé ó õîä³ îö³íêè

ðàéîííîþ êîì³ñ³ºþ ³ â³äïðàâëåíèé àâòîðó íà äî-

îïðàöþâàííÿ. Äîîïðàöþâàííÿ ³ ïîâòîðíå ïî-

äàííÿ ïðîåêòó ìîæå áóòè çä³éñíåíå íå ï³çí³øå,

í³æ çà 5 ðîáî÷èõ äí³â äî ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ

çà ïðîåêòè.

8.6. Ïðîåêòè, ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíþ îö³íêó,

îïðèëþäíþþòüñÿ ó åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ (çà âè-

íÿòêîì ñòîð³íîê, ÿê³ ì³ñòÿòü ïåðñîíàëüí³ äàí³

àâòîð³â ïðîåêòó ³ íà ðîçïîâñþäæåííÿ ÿêèõ îñòàí-

í³ íå äàëè ñâîº¿ çãîäè).

8.7. Ïðè âèÿâëåíí³ äâîõ ³ á³ëüøå ñõîæèõ ïðî-

åêò³â ðàéîííà êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî ðåêîìåíäóâà-

òè àâòîðàì ¿õ îá’ºäíàòè. Îá’ºäíàííÿ ïðîåêò³â

çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ñòâîðåííÿ íîâîãî ïðîåê-

òó.

8.8. Ó ðàç³, ÿêùî ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â

ç äíÿ â³äïðàâëåííÿ àâòîðàì ïðîåêò³â ïðîïîçè-

ö³é ïðî îá’ºäíàííÿ ïðîåêò³â, àâòîðè ïðîåêò³â

íå ä³éäóòü çãîäè ³ íå îïðàöþþòü ñï³ëüíî¿ ïîçè-

ö³¿ ùîäî ïðîåêòó àáî çí³ìóòü îäíó ç ïðîïîçè-

ö³é, ïðîåêòè ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ó ñâîºìó ïî÷àò-

êîâîìó âàð³àíò³.

8.9. Âíåñåííÿ áóäü-ÿêèõ çì³í äî ïðîåêò³â, çîê-

ðåìà, çì³íà ëîêàë³çàö³¿ ÷è îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè

ïðîåêòàìè, ìîæëèâ³ ëèøå çà çãîäîþ àâòîð³â

â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â.

8.10. Ðàéîííà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåí-

íÿ ïðî â³äìîâó ó ïðèéíÿòò³ ïðîåêòó äëÿ ãîëîñó-

âàííÿ ç íàñòóïíèõ ïðè÷èí:

àâòîð ïðîåêòó íàäàâ íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³

ïðî ñåáå; 

ïðîåêò ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè;

ó ðàìêàõ ïðîåêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêëþ÷íî

ðîçðîáêà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿;

ïðîåêò ìàº íåçàâåðøåíèé õàðàêòåð (âèêî-

íàííÿ îäíîãî ³ç çàõîä³â â ìàéáóòíüîìó âèìàãà-

òèìå ïðèéíÿòòÿ ïîäàëüøèõ çàõîä³â òà/àáî ïî-

òðåáóâàòèìå äîäàòêîâîãî âèä³ëåííÿ êîøò³â ç

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà);

ïðîåêò ñóïåðå÷èòü ä³þ÷èì ïðîãðàìàì ðîç-

âèòêó ì³ñòà àáî äóáëþº çàâäàííÿ, ÿê³ ïåðåäáà-

÷åí³ öèìè ïðîãðàìàìè ³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ ðåàë³-

çàö³¿ íà â³äïîâ³äíèé áþäæåòíèé ð³ê;

ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ïëàíóºòüñÿ íà òåðèòî-

ð³¿ àáî îá’ºêòàõ, ùî íå íàëåæàòü äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà;

ó ðàìêàõ ïðîåêòó ïåðåäáà÷åíî âèòðàòè íà óò-

ðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ó ñóì³, ùî ïåðåâè-

ùóº âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó;

8.11. Ïðîåêòè, ùîäî ÿêèõ ðàéîííîþ êîì³ñ³ºþ

ïðèéíÿòî îáãðóíòîâàíå ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó

ïðèéíÿòò³ ïðîåêòó äëÿ ãîëîñóâàííÿ, ó÷àñòü ó ãî-

ëîñóâàíí³ áðàòè íå ìîæóòü.

8.12. Óñ³ ïðîåêòè, ùî îòðèìàëè ïîçèòèâíó

îö³íêó ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿, ïóáë³êóþòüñÿ ó åëåê-

òðîíí³é ñèñòåì³ íå ï³çí³øå, í³æ çà 10 êàëåíäàð-

íèõ äí³â äî ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ.

9. Ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè

9.1. Ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè çä³éñíþºòüñÿ

øëÿõîì çàïîâíåííÿ áëàíêó ãîëîñóâàííÿ â åëåê-

òðîííîìó âèãëÿä³ àáî íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ çà

ôîðìîþ, íàâåäåíîþ ó äîäàòêó 4 äî öüîãî Ïîëî-

æåííÿ.

9.2. Îäíà îñîáà ìîæå ïðîãîëîñóâàòè íå á³ëü-

øå, í³æ çà ï’ÿòü ïðîåêò³â.

9.3. Ãîëîñóâàííÿ ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çä³é-

ñíþºòüñÿ ó åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ çà äîïîìîãîþ

àâòîðèçàö³¿ îñîáè, ùî áàæàº ïðîãîëîñóâàòè,

9.4. Ãîëîñóâàííÿ íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ çä³é-

ñíþºòüñÿ ó ïóíêòàõ ñóïðîâîäó ³ çä³éñíþºòüñÿ

çà ïðåä’ÿâëåííÿ îðèã³íàëó ïàñïîðòó (ïîñâ³äêè

íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ) øëÿõîì çàïîâíåííÿ

áëàíêó ãîëîñóâàííÿ.

9.5. Áëàíê ãîëîñóâàííÿ ìîæíà îòðèìàòè øëÿ-

õîì:

– ðîçäðóêóâàííÿ éîãî ³ç åëåêòðîííî¿ ñèñòå-

ìè;

– îòðèìàííÿ éîãî ïàïåðîâî¿ ôîðìè ó ïóíêò³

ñóïðîâîäó.

9.6. Ãîëîñè, ïîäàí³ íà áëàíêàõ ãîëîñóâàííÿ

íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ äî ïóíêò³â ñóïðîâîäó Áþ-

äæåòó ó÷àñò³, âíîñÿòüñÿ äî åëåêòðîííî¿ ñèñòå-

ìè â³äïîâ³äàëüíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ó

äåíü îòðèìàííÿ áëàíê³â.

10. Âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæö³â

10.1. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ê³íöåâîãî òåðì³íó ãî-

ëîñóâàííÿ, âèçíà÷åíîãî ïàðàìåòðàìè ãðîìàä-

ñüêîãî áþäæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³) ì³ñòà Êèºâà, çà-

òâåðäæåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), åëåêòðîííà ñèñòåìà

àâòîìàòè÷íî çä³éñíþº ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â, âèçíà-

÷àº ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ òà ôîðìóº ¿õ ñïèñêè.

10.2. Îñòàíí³é çà ðåéòèíãîì ïðîåêò, ùî âè-

õîäèòü çà ðàìêè âñòàíîâëåíîãî îáñÿãó Áþäæå-

òó ó÷àñò³ íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, íå âêëþ÷àºòüñÿ äî

ñïèñêó ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â.

10.3. Çà ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ Äåïàðòà-

ìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 5 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ çàê³í-

÷åííÿ ãîëîñóâàííÿ:

çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â

â³äïîâ³äàëüíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ïóáë³êóº ñïèñîê ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â íà ºäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ³ ôîðìóº çàãàëüíèé çâ³ò çà ðåçóëüòàòà-

ìè êîíêóðñó ïðîåêò³â.

11. Çàòâåðäæåííÿ âèäàòê³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðî-

åêò³â-ïåðåìîæö³â ó ñêëàä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

11.1. Â³äïîâ³äí³ ãîëîâí³ ðîçïîðÿäíèêè êîø-

ò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà âêëþ÷àþòü ïîêàçíèêè

òà ³íøó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîåêò³â-ïåðåìîæ-

ö³â, ùî íàëåæàòü äî ¿õíüî¿ êîìïåòåíö³¿, äî â³ä-

ïîâ³äíèõ áþäæåòíèõ çàïèò³â, à Äåïàðòàìåíò ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) –

äî ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ïëàíîâèé

ð³ê òà äîêóìåíò³â, ùî äî íüîãî äîäàþòüñÿ.

11.2. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äàëüí³

ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ

ïðîåêò³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

11.3. Ãîëîâí³ ðîçïîðÿäíèêè áþäæåòíèõ êîø-

ò³â ãîòóþòü çâ³òè:

1) óçàãàëüíåíèé çâ³ò ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ ïðî-

åêò³â çà ðàõóíîê êîøò³â Áþäæåòó ó÷àñò³ ì³ñòà

Êèºâà çà ôîðìîþ çã³äíî äîäàòêó 5 äî Ïîëîæåí-

íÿ ó òàê³ òåðì³íè:

îïåðàòèâíèé ùîêâàðòàëüíèé çâ³ò – äî 20 ÷èñ-

ëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì êâàðòàëîì;

ð³÷íèé çâ³ò çà ï³äñóìêàìè ðîêó – äî 31 ñ³÷íÿ

ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì.

2) ïðî ðåàë³çàö³þ êîæíîãî ïðîåêòó Áþäæåòó

ó÷àñò³, ùî ïîäàþòüñÿ íà 30 äåíü ï³ñëÿ çàâåð-

øåííÿ ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó.

11.4. Çâ³ò âêëþ÷àº â ñåáå: çàãàëüíèé îïèñ ðå-

çóëüòàò³â ïðîåêòó;

çàõîäè, ÿê³ íå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè, àáî áóëî

ðåàë³çîâàíî ³íøèì ÷èíîì; îïèñ ðîá³ò òà ïîñëóã,

ÿê³ áóëî ïðîâåäåíî òà íàäàíî, ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü;

ôàêòè÷íèé òåðì³í ðåàë³çàö³¿; ôàêòè÷íèé áþ-

äæåò; ôîòî-çâ³ò ðåçóëüòàòó.

11.5. Çâ³òè ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ òà ïðî ðåàë³-

çàö³þ êîæíîãî ïðîåêòó îïðèëþäíþþòüñÿ ó åëåê-

òðîíí³é ñèñòåì³ òà íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïðîòÿãîì ï’ÿ-

òè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ ï³äãîòîâêè.

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Параметри громадського бюджету 
(Бюджету участі) міста Києва

1. Çàãàëüíèé îáñÿã âèäàòê³â íà 2017 ð³ê, ùî

ïëàíóºòüñÿ ñïðÿìóâàòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â:

50000,0 òèñ. ãðèâåíü.

2. Ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â, ùî ìàþòü áóòè ç³áðàí³

äëÿ ïîäà÷³ ïðîåêòó àâòîðîì: 20 (êð³ì ï³äïèñó

àâòîðà/³â ïðîåêòó).

3. Ì³í³ìàëüíî ìîæëèâèé â³ê àâòîðà ïðîåêòó:

16 ðîê³â.

4. Âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó: ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóä-

íÿ 2017 ðîêó.

5. Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü îäíîãî ïðîåêòó:

1000,0 òèñ. ãðèâåíü.

6. Òèïè ïðîåêò³â:

áåçïåêà òà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê (çàõîäè,

ñïðÿìîâàí³ íà ïîñèëåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-

êó, áåçïåêó ãðîìàäÿí òà çàõèñò ¿õíüî¿ âëàñíîñò³

(íàïðèêëàä, çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè â³äåîñïîñ-

òåðåæåííÿ, ïîæåæíî¿ îõîðîíè, òîùî));

äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà (ñòâî-

ðåííÿ òà ðåìîíò äîð³ã. Ðîçâèòîê ï³øîõ³äíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè, çîêðåìà ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â

òîùî. Ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó. Îáëàøòó-

âàííÿ ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü äëÿ àâòîìîá³ë³â. Îá-

ëàøòóâàííÿ âåëîñèïåäíèõ äîð³æîê, ïàðêóâàëü-

íèõ ì³ñöü òà ïóíêò³â ïðîêàòó âåëîñèïåä³â. Äî-

ñòóï äî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Óäîñêîíà-

ëåííÿ ìåðåæ³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ðîç-

âèòîê åêîëîã³÷íîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó);

åíåðãîçáåðåæåííÿ (çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà

åíåðãîçáåðåæåííÿ);

êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî (îáëàøòóâàííÿ òà

îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é. Îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ

ìàéäàí÷èê³â. Âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. Ïîâîäæåííÿ

ç â³äõîäàìè. Ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè (áþ-

âåòè, òîùî));

êóëüòóðà òà òóðèçì (ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòîê çà-

êëàä³â êóëüòóðíîãî íàïðÿìó. Îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóð-

íîãî äîçâ³ëëÿ (ôåñòèâàë³, âèñòàâè, êîíöåðòè, êîí-

êóðñè, ÿðìàðêè, âèñòàâêè òîùî). Ðåñòàâðàö³ÿ àð-

õ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê. Ïðîåêòè â îáëàñò³ ì³ñüêîãî

òóðèçìó òà òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè);

íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (çàïîá³ãàííÿ òà ë³ê-

â³äàö³ÿ çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-

ùà. Îõîðîíà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Îðãàí³çàö³ÿ áåç-

ïðèòóëüíèõ òâàðèí, âêëþ÷àþ÷è ÷³ïóâàííÿ, ñòâî-

ðåííÿ òà ðîçâèòîê ïðèòóëê³â, ðåãóëþâàííÿ ¿õ ÷è-

ñåëüíîñò³. Âèãóë ñâ³éñüêèõ òâàðèí);

îñâ³òà (ðîçâèòîê óñòàíîâ ïîçàøê³ëüíî¿, øê³ëü-

íî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ

çàõîä³â, òðåí³íã³â, êóðñ³â, ñåì³íàð³â);

îõîðîíà çäîðîâ’ÿ (ðîçâèòîê ìåäè÷íî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè, ïîêðàøåííÿ äîñòóïó äî ìå-

äè÷íèõ óñòàíîâ òà äîñòóïíîñò³ îòðèìàííÿ ìå-

äè÷íèõ ïîñëóã. Îðãàí³çàö³ÿ çàõîä³â, íàïðàâ-

ëåíèõ íà ðàííþ ä³àãíîñòèêó òà ïðîô³ëàêòèêó

çàõâîðþâàíü. Ïðîïàãóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñî-

áó æèòòÿ);

ñîö³àëüíèé çàõèñò (ðîçâèòîê çàêëàä³â òà çà-

õîäè ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è çà-

õîäè ç ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â. Çàõèñò ³íâàë³ä³â,

ñèð³ò, íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ïåíñ³îíåð³â, áà-

ãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. Çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äî-

ñòóïó ³íâàë³ä³â äî îá’ºêò³â, çàêëàä³â ³ çàõîä³â

ì³ñòà);

ñïîðò (ðîçâèòîê çàêëàä³â ñïîðòèâíî-îçäî-

ðîâ÷îãî íàïðÿìó. Îðãàí³çàö³ÿ ñïîðòèâíèõ çà-

õîä³â (çìàãàííÿ, ìàðàôîíè òîùî). Ïîïóëÿðè-

çàö³ÿ ñïîðòó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ);

òåëåêîìóí³êàö³¿, çâ’ÿçîê òà ³íôîðìàö³éí³ òåõ-

íîëîã³¿ (àâòîìàòèçàö³ÿ ñèñòåì ç íàäàííÿ ïîñëóã

ìåøêàíöÿì. ²íòåðàêòèâí³ êàðòè. Ìîá³ëüí³ äî-

äàòêè ùîäî ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Îáëàøòó-

âàííÿ çîí wi-fi).

7. Ê³ëüê³ñòü êîì³ñ³é ó îäíîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-

ºâà: 1 êîì³ñ³ÿ.

8. Ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â ñóïðîâîäó Áþäæåòó ó÷àñ-

ò³ òà ¿õ òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë: 10 îä. ïî 1 ó êîæ-

íîìó ç ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà;

9. Òåðì³í ïî÷àòêó ïðèéîìó ïðîåêò³â: 22 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó.

10. Òåðì³í çàâåðøåííÿ ïðèéîìó ïðîåêò³â: 23

æîâòíÿ 2016 ðîêó.

11. Òåðì³íè îö³íêè êîì³ñ³ÿìè ïîäàíèõ ïðîåê-

ò³â òà âèñòàâëåííÿ ¿õ íà ãîëîñóâàííÿ: 24 æîâò-

íÿ – 30 æîâòíÿ 2016 ðîêó.

12. Òåðì³íè ïî÷àòêó ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè:

9.00 1 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó.

13. Òåðì³íè çàâåðøåííÿ ãîëîñóâàííÿ çà ïðî-

åêòè 17.00 9 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó.

13. Òåðì³í îïðèëþäíåííÿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæ-

ö³â: 15-20 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про проведення масового заходу 
«Європейський тиждень мобільності»

Розпорядження № 870 від 16 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та

проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвіт�
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації «Асоціація велосипедис�
тів Києва» від 7 вересня 2016 року № 2016/09�04, з метою популяризації та розвитку раціональних та еколо�
гічних видів транспорту, збільшення частки використання громадського транспорту та велосипедів, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïåäèñò³â Êèºâà» ùîäî

ïðîâåäåííÿ â ì. Êèºâ³ ç 00 ãîä.00 õâ. 17 âåðåñ-

íÿ äî 22 ãîä.00 õâ. 18 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ìàñî-

âîãî çàõîäó «ªâðîïåéñüêèé òèæäåíü ìîá³ëüíîñò³»

(äàë³ — Çàõ³ä) íà ïë. Áåññàðàáñüê³é â³ä ïåðåòè-

íó ç âóë. Âåëèêîþ Âàñèëüê³âñüêîþ äî ïåðåòèíó âóë.

Áàñåéíî¿ ç âóë. Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñåáå
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1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 18 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова 
В. Кличко

ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïå-

äèñò³â Êèºâà».

3. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.

4. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè çà-

êðèòòÿ ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó Êèºâà ç 

00 ãîä. 00 õâ. 17 âåðåñíÿ äî 22 ãîä. 00 õâ. 18

âåðåñíÿ 2016 ðîêó íà ïë. Áåññàðàáñüê³é â³ä ïå-

ðåòèíó ç âóë. Âåëèêîþ Âàñèëüê³âñüêîþ äî ïå-

ðåòèíó âóë. Áàñåéíî¿ ç âóë. Ïàâëà Ñêîðîïàä-

ñüêîãî.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ» ç 00 ãîä. 00 õâ. 17 âåðåñíÿ äî 

22 ãîä. 00 õâ. 18 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çàáåçïå÷è-

òè íåäîïóùåííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â íà ïë. Áåññàðàáñüê³é â³ä ïåðåòèíó ç âóë. Âå-

ëèêîþ Âàñèëüê³âñüêîþ äî ïåðåòèíó âóë. Áàñåé-

íî¿ ç âóë. Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî.

6. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ âåëîñè-

ïåäèñò³â Êèºâà» çàáåçïå÷èòè:

6.1. Äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êè-

ºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051, ï³ä

÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ³ â³äíîâëåí-

íÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç âñòà-

íîâëåííÿì åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ.

6.2. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êè-

ºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ

äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõå-

ìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêî-

íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

7. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ

Çàõîäó âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, øëÿõ ñë³äó-

âàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü âóëèöÿìè, äå áóäå ïðî-

âîäèòèñÿ Çàõ³ä â³äïîâ³äíî äî ñõåìè îðãàí³çàö³¿

äîðîæíüîãî ðóõó.

8. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàðòà-

ìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàõî-

äó ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

ì. Êèºâà.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàé-

äàêà ². Â.

Голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 847 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про рекламу», «Про дозвільну

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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

15.09.2016 ¹ 847

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні
№ № дозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного
засобу

Площа, кв. м Місце розташування рекламного
засобу

1 54045�15 TOB «ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ»

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 148

2 49741�15 TOB «БігБорд» Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Жилянська на розі з вул.
Паньківською

3 43003�14 TOB «КОСМО ПЛЮС» Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

11,4162 Голосіївський район, вул.
Казимира Малевича (Боженка), 86

4 50205�15 TOB «ЕКОСВІТ» Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська на
розподільчій смузі

5 50204�15 TOB «ЕКОСВІТ» Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська транспортна
розв'язка з вул. Кіквідзе, на
розподільчій смузі

6 54051�15 TOB «Прайм � груп» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Голосіївський район, просп.
Науки, 82�в, навпроти

7 51956�15 ПАТ «Українська
автомобільна
корпорація»

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе 530 м від південно�західної
розв'язки, праворуч

8 54047�15 TOB «EKO XXI
СТОЛІТТЯ»

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе зупинка «Конча�Заспа», між
електроопорами № 56�57,
навпроти

9 53686�15 TOB «PTM � УКРАЇНА» Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Печерський район, бульв. Лесі
Українки з'їзд на бульв. Дружби
Народів

10 54048�15 TOB «Прайм � груп» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе) 105, виїзд
на Подільський узвіз (стадіон
«Спартак»)

11 54240�16 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Подільський район, вул.
Набережно�Хрещатицька / вул.
Почайнинська

12 49006�15 TOB «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Подільський район, вул.
Набережно�Хрещатицька заїзд на
Гаванський міст (праворуч)

13 50663�15 TOB «Адверт Xayc�
2006»

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Святошинський район, Кільцева
дорога, навпроти будинку № 66

14 54212�16 TOB «АрмаМоторс» Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

14,1784 Святошинський район,
перехрестя вул. Миколи Трублаїні
та Кільцевої дороги

15 53433�15 TOB «CB АУТДОР» Щит, що стоїть
окремо (суперсайт)

96 Святошинський район,
Кільцева дорога / вул.
Григоровича�Барського

16 49352�15 TOB «PTM � УКРАЇНА» Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Солом'янський район,
Чоколівський бульвар біля
будинку № 3

17 49353�15 TOB «PTM � УКРАЇНА» Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 50/2

18 53590�15 TOB «PTM � УКРАЇНА» Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Трьохсвятительська, 2

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
розпоряджень Київської міської державної адміністрації 

та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 891 від 26 вересня 2016 року
Визнати такими, що втратили чинність:

ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 ëþòîãî 2007 ðîêó ¹ 192

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî

ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.06.2006 ¹ 961»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1515 «Ïðî

óòâîðåííÿ êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é ó âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 786

«Ïðî çì³íè ó ñêëàä³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ñêëàä³ êîíêóðñíî¿

êîì³ñ³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)».
Голова

В. Кличко

Про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Центр дистанційної освіти «Джерело» ліцензії на право

провадження освітньої діяльності у сфері загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 866 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1 187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної
середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Öåíòð äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè «Äæåðåëî»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40345655,

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03134, ì. Êè¿â, âóëèöÿ

Ñèìèðåíêà, áóäèíîê 12) ë³öåíç³þ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿

îñâ³òè, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Голова
В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Навчально � виховний комплекс «Всезнайко»
Розпорядження № 892 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575413

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ

ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè), âèäàíó Òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëüíî-

âèõîâíèé êîìïëåêñ «Âñåçíàéêî» (³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 37047306, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04209, 

ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, áóäèíîê 39-Â),

íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

(çäîáóòòÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575413 ó ñôåð³ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿

îñâ³òè), âèäàíó Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ

«Âñåçíàéêî», âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.
Голова

В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Центр розвитку Юлії Матвєєвої»
Розпорядження № 894 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575445

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè

äîøê³ëüíîãî â³êó, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé

äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíî¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Öåíòð ðîçâèòêó Þë³¿ Ìàòâººâî¿»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38213816, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

03186, ì. Êè¿â, áóëüâàð ×îêîë³âñüêèé, áóäèíîê

19, êâàðòèðà 77 ), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ

îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè

(ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575445 ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿

îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó, âèõîâàííÿ

³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíî¿

Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Öåíòð

ðîçâèòêó Þë³¿ Ìàòâººâî¿», âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.
Голова

В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо
для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати

останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає 
за розрахунковим

Розпорядження № 830 від 14 вересня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду*

вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», по*
станов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав*
ну реєстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011
року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово*комунальні послуги», з
метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно*гігієнічного, протипожеж*
ного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà

ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ

çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20

÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1078,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 42/1095

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïîçèö³þ ¹ 2 ðîçä³ëó «Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí» Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óò-

ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã

ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëà-

òè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 579, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 25 êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 26/943 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1191),

âèêëþ÷èòè.

3. Ïîçèö³¿ ¹¹ 113-116 ðîçä³ëó «Ïå÷åðñüêèé ðàéîí» Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè

ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþ-

âàííÿ ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä

îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 2380, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ëþòîãî 2012 ðîêó çà ¹ 9/926, âèêëþ÷èòè.

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

Голова В. Кличко

2. Ðîçä³ë «Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

3. Ðîçä³ë «Îáîëîíñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

4. Ó Ðîçä³ë³ «Ïå÷åðñüêèé ðàéîí»: 

4.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

14.09.2016 ð. ¹ 830

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, 
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, 

що настає за розрахунковим
1. Ðîçä³ë «Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

49 Департамент
господарського
забезпечення Служби
безпеки України

вул. Сірка
Івана

8 1,1429 6,6710 0,5737 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0911 0,5401 0,0000 1,3606 0,0000 0,0000 0,2005 0,0000 0,0649 0,0000 0,00 10,64 � 10,64 �

50 Національний
комплекс "Експоцентр
України"

просп. Голо�
сіївський

101 0,4501 1,8580 1,2141 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,2258 0,0000 0,0000 0,0694 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,98 6,98 6,98 6,98

51 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

вул.
Деміївська 

13 0,2845 0,8515 0,0276 0,0000 0,4380 0,0460 0,4991 0,0000 0,0000 0,0000 0,2698 0,0350 0,0150 0,0403 0,0000 0,5236 0,2120 0,39 4,36 � 4,36 �

52 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

просп.
Глушкова
Академіка

9�в 0,2309 0,7323 0,0402 0,0000 0,3864 0,0323 0,8208 0,0000 0,0000 0,0000 0,2803 0,0320 0,0086 0,0328 0,0000 0,3565 0,1054 0,37 4,11 � 4,11 �

53 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

просп.
Глушкова
Академіка

9�г 0,2826 0,6372 0,0494 0,0000 0,3770 0,0309 0,8035 0,0000 0,0000 0,0000 0,2728 0,0432 0,0062 0,0400 0,0000 0,3802 0,1377 0,37 4,11 � 4,11 �

29 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА
КОМПАНІЯ"

бульв.
Дружби
народів 

14�16
(сек�
ція 3
та  4)

0,1570 0,7932 0,0439 0,0000 0,5149 0,0510 0,8392 0,0000 0,0000 0,0000 0,2856 0,0275 0,0079 0,0223 0,0000 0,4941 0,2440 0,42 4,68 � 4,68 �

30 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

3 1,3572 1,8629 0,1575 0,0000 0,3435 0,0459 0,6081 0,0114 0,0000 0,0000 0,6398 0,5750 0,0781 0,1408 0,0000 0,4486 0,2480 0,65 8,60 � 7,98 �

31 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

5 1,3388 1,8726 0,1349 0,0000 0,3598 0,0483 0,6156 0,0118 0,0000 0,0000 0,6239 0,5749 0,0730 0,1356 0,0000 0,4660 0,2598 0,65 8,60 � 7,97 �

32 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

7 0,8239 2,5382 0,1257 0,0000 0,2614 0,0286 0,7386 0,0089 0,0000 0,0000 0,6334 0,5750 0,0636 0,0698 0,0000 0,5398 0,1772 0,66 8,69 � 8,06 �

33 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

9 0,6166 2,4451 0,1433 0,0000 0,2167 0,0230 0,9613 0,0073 0,0000 0,0000 0,8392 0,5750 0,0714 0,0491 0,0000 0,4946 0,1437 0,66 8,69 � 8,06 �

34 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

12 1,3570 1,8166 0,1865 0,0000 0,3433 0,0458 0,6079 0,0114 0,0000 0,0000 0,6022 0,5750 0,0693 0,1409 0,0000 0,5093 0,2478 0,65 8,60 � 7,97 �

10 Департамент
господарського
забезпечення Служби
безпеки України

вул.
Північна

2 1,2996 4,7431 1,0840 0,0000 2,7352 0,0000 0,0000 0,0391 0,0782 0,0000 0,0000 0,6257 0,0000 0,1921 0,0000 0,0860 0,6471 0,00 11,53 8,15 11,53 8,15

11 Департамент
господарського
забезпечення Служби
безпеки України

просп.
Москов�
ський

16 2,0812 7,4954 0,6074 0,0000 2,4289 0,0000 0,0000 0,0947 0,2024 0,0000 2,0216 0,0000 0,0000 0,3657 0,0000 0,0589 0,6156 0,00 15,97 12,93 15,97 12,93

12 КП "Спецжитлофонд" вул. Попова 3/5 0,4252 0,1876 0,0000 0,0000 0,1401 0,0616 0,8980 0,0002 0,0006 0,0000 0,4452 0,1819 0,0043 0,0000 0,0000 0,3330 0,2939 0,30 3,92 3,35 3,57 3,05

13 ТОВ "КИЇВСЬКА
КОМУНАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

вул. Кон�
дратюка
Юрія

5 0,2744 1,0770 0,3907 0,0000 0,4489 0,0338 0,3302 0,0105 0,0000 0,0000 0,3640 0,1141 0,0241 0,0347 0,0000 0,6730 0,2183 0,00 4,79 � 4,79 �

14 ТОВ "КОМФОРТНА
ОСЕЛЯ � ОБОЛОНЬ"

просп. Обо�
лонський

26 0,8446 1,1922 0,1950 0,0000 0,8927 1,0110 0,4543 0,0649 0,0024 0,1302 1,7143 2,0070 0,0030 0,1207 0,0000 1,8290 1,1467 1,16 15,32 � 13,93 �

19 ТОВ
"АКВАЖИТЛОСЕРВІС"

вул.  Шум�
ського Юрія

1�б 1,2984 0,6163 0,1536 0,0000 0,2602 0,3691 0,6790 0,0047 0,0000 0,0000 0,7245 0,1534 0,0043 0,4310 0,0000 0,8672 0,2083 0,58 7,62 7,00 7,48 6,87

20 ТОВ
"АКВАЖИТЛОСЕРВІС"

вул.  Шум�
ського Юрія

3�г 0,4030 0,3900 0,1131 0,0000 0,4593 0,2149 0,9403 0,0025 0,0000 0,0000 0,5739 0,9259 0,0041 0,1338 0,0000 0,8874 0,1906 0,52 6,92 6,06 6,79 5,95
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6. Ðîçä³ë «Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

4.2. Ïîçèö³¿ ¹ ¹ 1, 2, 3 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

5. Ðîçä³ë «Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

35 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

14 1,3551 1,8627 0,1610 0,0000 0,3552 0,0477 0,6134 0,0107 0,0000 0,0000 0,6160 0,5749 0,0743 0,1386 0,0000 0,4658 0,2381 0,65 8,60 � 7,97 �

36 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

16 1,1894 2,0782 0,0946 0,0000 0,3655 0,0470 0,6887 0,0081 0,0000 0,0000 0,6303 0,5750 0,0676 0,1397 0,0000 0,3683 0,3287 0,66 8,69 � 8,06 �

37 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

16�б 1,6678 1,6376 0,1227 0,0000 0,2267 0,0563 0,7578 0,0059 0,0000 0,0000 0,7333 0,5749 0,0765 0,0858 0,0000 0,4699 0,2351 0,67 8,78 � 8,14 �

38 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

18�а 0,9605 1,9212 0,1281 0,0000 0,3279 0,0825 0,9542 0,0055 0,0000 0,0000 0,7350 0,5749 0,0662 0,0152 0,0000 0,4608 0,4198 0,67 8,78 � 8,14 �

39 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

20 1,2209 2,2287 0,0964 0,0000 0,4702 0,0473 0,6326 0,0085 0,0000 0,0000 0,4946 0,5749 0,0730 0,1480 0,0000 0,3019 0,3018 0,66 8,71 � 8,08 �

40 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Драго�
мирова
Михайла

20�а 1,8487 1,6349 0,0965 0,0000 0,2270 0,0561 0,7570 0,0060 0,0000 0,0000 0,6226 0,5748 0,0700 0,1117 0,0000 0,4112 0,2353 0,67 8,78 � 8,14 �

41 ТОВ "КУЖЕ
"НОВОСЕРВІС"

вул. Лу�
мумби
Патріса

6/1 0,4521 2,1547 0,1485 0,0000 0,4019 0,0529 0,8161 0,0131 0,0000 0,0000 0,7343 0,5749 0,0789 0,0195 0,0000 0,5633 0,2773 0,63 8,30 � 7,70 �

23 ТОВ "Гарт�Інвест" вул. Клав�
діївська

40�г 0,3381 0,4261 0,2124 0,0000 0,3624 0,0000 0,2918 0,0000 0,0000 0,0000 0,4241 0,1930 0,0033 0,0486 0,0000 1,1078 0,2212 0,36 4,79 � 4,55 �

24 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

вул. Наумо�
вича Воло�
димира

4 0,4765 0,4322 0,0889 0,0000 0,5146 0,0414 0,4839 0,0000 0,0000 0,0000 0,2916 0,0509 0,0119 0,0608 0,0000 0,3962 0,1108 0,36 3,98 3,14 3,98 3,14

25 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

вул. Наумо�
вича Воло�
димира

4�а 0,4792 0,4298 0,1003 0,0000 0,5163 0,0415 0,4854 0,0000 0,0000 0,0000 0,2921 0,0274 0,0129 0,0685 0,0000 0,3964 0,1112 0,36 3,98 3,14 3,98 3,14

26 ТОВ "КП "УКРАЇНСЬКА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

вул. Наумо�
вича Воло�
димира

6 0,4792 0,4540 0,0824 0,0000 0,5149 0,0420 0,4351 0,0000 0,0000 0,0000 0,2964 0,0593 0,0133 0,0681 0,0000 0,4037 0,1109 0,36 3,98 3,14 3,98 3,14

24 Департамент
господарського
забезпечення Служби
безпеки України

вул. Щека�
вицька

21 1,0095 5,1225 1,0273 0,0000 2,3837 0,0000 0,0000 0,0352 0,0704 0,0000 0,7425 0,6184 0,0000 0,1492 0,0000 0,0775 0,5639 0,00 11,80 8,85 11,80 8,85

25 КП "Спецжитлофонд" вул. Кири�
лівська

85/8
7�а

0,6384 0,2516 0,0237 0,0000 0,1255 0,0890 0,9870 0,0022 0,0056 0,0000 0,2675 0,1580 0,0139 0,0000 0,0000 0,2140 0,1284 0,29 3,83 3,50 3,49 3,18

26 ТОВ "МІЙ БУДИНОК" вул. Ско�
вороди
Григорія

6 0,2565 0,6363 0,1969 0,0724 0,2208 0,0000 0,7541 0,0000 0,0000 0,0000 0,3850 0,2827 0,0007 0,0484 0,0000 0,5844 0,1961 0,44 4,28 � 3,82 �

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 136/1449

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико*санітарної допомоги
№ 1 Дніпровського району м. Києва

Розпорядження № 821 від 9 вересня 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 регулю*
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен*
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за*
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор*
мативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåð-

âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1 Äí³ï-

ðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 31 ëèïíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 117/1228 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17

ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 700), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 136/1449

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

09 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 821 )

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико*санітарної 
допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва»

№ 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

1.1 193 Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами
постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо)

20,70

1.2 194 Діадинамотерапія 24,80

1.3 195 УВЧ�терапія 8,40

1.4 196 Ультразвукова терапія 17,60

1.5 197 Інгаляція 8,70

1.6 198 Масаж шиї 11,60

1.7 199 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця,
передньої поверхні грудної клітки до II ребра)

12,90

1.8 200 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від
передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І
поперекового хребця)

21,50

1.9 201 Масаж попереково�крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх
сідничних схилів)

9,20

1.10 202 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки і від лівої до
правої середньої аксилярної лінії)

17,00

1.11 203 Масаж шийно�грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки
спини до І поперекового хребця і від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

17,00

1.12 204 Сегментний масаж шийно�грудного відділу хребта 25,20

1.13 205 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково�крижової
ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

21,10

2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення
лікарів

2.1 156 Консультація амбулаторного хворого (прийом терапевтом дільничним) 32,50

2.2 157 Консультація амбулаторного хворого (прийом педіатром дільничним) 32,50

2.3 158 Консультація амбулаторного хворого (прийом лікарем загальної практики�сімейним
лікарем)

34,30

2.4 023 ЕКГ�дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 32,70

2.5 159 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) дорослим

4,80

2.6 160 Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі RT7600 8,90

2.7 161 Загальний аналіз сечі на аналізаторі Н�100 Urine Analyzer 12,50

3. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування,
догляд), крім осіб, які за станом здоров'я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров'я

3.1 024 ЕКГ�дослідження удома 80,10

4. Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини

4.1 222 Голковколювання (вартість голок 0,18*8 мм, стерильних пробірок для голок
сплачується додатково)

41,00

4.2 223 Голкорефлексотерапія з введенням гомеопатичних засобів в точки акупунктури
(вартість гомеопатичних засобів сплачується додатково)

53,90

4.3 224 Мануальне діагностування та мобілізаційно�маніпуляційні прийоми на
поперековому відділі хребта

28,60

4.4 225 Мануальне діагностування та мобілізаційно�маніпуляційні прийоми на грудному
відділі

28,60

4.5 226 Мануальне діагностування та мобілізаційно�маніпуляційні прийоми на шийному
відділі

43,00

4.6 227 Кольоротерапія 29,20

4.7 228 Насіннєтерапія 25,50

4.8 229 Світлотерапія 14,90

4.9 230 Моксотерапія (вартість мінімоксів сплачується додатково) 14,30

4.10 231 Постізометрична релаксація м'язів 39,70

4.11 232 Низькочастотна магнітотерапія 29,30

4.12 233 Лазеропунктура 26,00

4.13 234 Мікрохвильова терапія 22,00
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 147/1460

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Київський міський 

пологовий будинок № 5
Розпорядження № 829 від 14 вересня 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 регулю*
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен*
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за*
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор*
мативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 5, âñòà-

íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó

¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³-

àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áå-

ðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 35/1146, âèêëàâøè ¿õ ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îï³ðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

№ 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 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи
комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова
залоза+селезінка

112,10

1.2 002 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової
сечі+матка+яєчники

125,30

1.3 003 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:
матка+яєчники

72,50

1.4 004 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка
при вагітності+пренатальне обстеження стану плода

125,30

1.5 005 Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:
інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів

74,70

1.6 006 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:
молочні залози з двох сторін

85,70

1.7 007 Інтервенційні лікувально�діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів:
ультразвукова гістеросальпінгографія (ехогідротубація)

250,20

1.8 009 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:
щитоподібна залоза

58,80

1.9 010 Ультразвукові дослідження судин: дослідження судин з кольоровим доплерівським
картуванням

125,30

1.10 011 Первинна консультація лікаря акушера�гінеколога першої категорії 105,90

1.11 012 Повторна консультація лікаря акушера�гінеколога першої категорії 42,10

1.12 013 Огляд лікарем акушером�гінекологом першої категорії 71,90

1.13 018 Біопсія шийки матки 96,60

1.14 024 Взяття мазків статевих органів 27,00

1.15 026 Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників
(еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

14,80

1.16 027 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Нb,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) �дорослим

15,40

1.17 028 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Нb,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) �дітям

18,10

1.18 029 Взяття біопроб крові з інших частин тіла (вухо, нога тощо) на загальний аналіз крові
(5 показників: Нb, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) �
новонародженим та дорослим

18,90

1.19 030 Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми 17,50

1.20 031 Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів 9,30

1.21 032 Видача копій результатів аналізів 4,90

1.22 033 Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах 13,10

1.23 034 Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів
крові

32,60

1.24 035 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 4,80

1.25 036 Визначення глікозильованого гемоглобіну крові 139,30

1.26 037 Визначення глюкози в капілярній крові 16,60

1.27 038 Визначення заліза в сироватці крові 37,50

1.28 039 Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові 20,40

1.29 040 Визначення резус�фактора в венозній крові 55,60

1.30 041 Визначення гормону тироксин вільний (Т4 вільний) 96,60

1.31 042 Визначення тиреотропного гормону щитоподібної залози (ТТГ) 86,60

1.32 043 Визначення ацетону в сечі (кількісне) 4,80

1.33 044 Визначення відносної ваги, реакції (РН), білка, глюкози, лейкоцитів, еритроцитів,
кетонових тіл, ніперитів, уробіліногену, білірубіну в сечі

14,20

1.34 045 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі 12,50

1.35 046 Визначення білку в сечі (кількісне) 16,00

1.36 047 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, тощо в фарбованих
препаратах � 1 мазок (з одного місця)

16,90

1.37 048 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити тощо в фарбованих
препаратах � 3 мазки на 2 предметних скельцях

40,40

1.38 049 Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів,
виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

13,40

1.39 050 Визначення СА�125 196,60

1.40 051 Визначення плацентарного лактагену 119,60

1.41 052 Дослідження бактеріологічне виділень з жіночих статевих органів 128,20

1.42 053 Визначення чутливості до антибіотиків (10�12 дисків для виділення культури) 48,30

1.43 054 Спермограма (РН, в'язкість, рухомість, морфологія тощо) 98,30

1.44 055 Виявлення Hbs Ag 66,80

1.45 056 Визначення сумарних антитіл HCV 66,80

1.46 058 Консультація анестезіолога вищої категорії 30,40

1.47 059 Первинна консультація невропатолога першої категорії 23,60

1.48 060 Повторна консультація невропатолога першої категорії 11,80

1.49 061 Консультація психолога першої категорії 23,60

1.50 062 Первинна консультація терапевта першої категорії 23,60

1.51 063 Повторна консультація терапевта першої категорії 11,80

1.52 064 Первинна консультація хірурга вищої категорії 33,80

1.53 065 Огляд хірурга вищої категорії 5,60

1.54 100 Огляд акушером�гінекологом першої категорії 7,50

1.55 101 ЕКГ�дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 31,00

1.56 102 Кардіотокографія 33,30

1.57 103 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 6,70

1.58 104 Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з мінімальним виділенням культур 80,10

1.59 106 Дослідження бактеріологічне на кандиди 22,90

2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

2.1 066 Гідромасаж 19,70

2.2 067 Дренажний масаж 17,90

2.3 068 Вихрева ванна 17,60

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

3.1 014 Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без врахування вартості
контрацептиву)

30,70

3.2 015 Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 32,00

3.3 016 Кольпоскопія 48,80

3.4 025 Гістероскопія 130,00

3.5 069 Аспіраційна біопсія ендометрію 86,80

3.6 070 Вишкрібання цервікального каналу 40,90

3.7 071 Роздільне діагностичне вишкрібання цервікального каналу та порожнини матки 53,60

3.8 072 Зціжування молочних залоз 36,70

3.9 073 Мембраний поточний плазмаферез 299,50

3.10 074 Анестезіологічне забезпечення (діагностичні та лікувальні маніпуляції)
(внутрішньовенна анестезія)

283,10

3.11 075 Епідуральна анестезія (30 хв без урахування вартості лікарських засобів) 62,00

3.12 076 Медикаментозне забезпечення тривалої епідуральної анестезії 550,00

3.13 077 Медикаментозне забезпечення епідуральної анестезії (кожні наступні 30 хвилин) 35,10

3.14 078 Ендотрахеальний наркоз (30 хвилин без урахування вартості лікарських засобів) 62,00

3.15 079 Медикаментозне забезпечення ендотрахеального наркозу (увідний наркоз на 30
хвилин)

493,80

3.16 080 Медикаментозне забезпечення ендотрахеального наркозу (кожні наступні 30
хвилин)

287,30

3.17 081 Спинальна анестезія 529,90

3.18 082 Аднексектомія 358,70

3.19 083 Ампутація матки надпіхвова 570,70

3.20 084 Вакуум�регуляція 86,50

3.21 085 Гістерорезектоскопія 148,90

3.22 086 Екстирпація матки без придатків 595,40

3.23 087 Екстирпація матки з придатками 641,70

3.24 088 Операція при позаматковій вагітності з пластикою маточних труб 370,20

3.25 089 Лапароскопічна аднексектомія 339,30

3.26 090 Лапароскопічне видалення кісти яєчника 303,80

3.27 091 Лапароскопічна екстирпація матки 511,40

3.28 092 Лапароскопічна апендектомія 293,50

3.29 093 Лапароскопічна консервативна міомектомія 465,90

3.30 094 Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки 497,90

3.31 095 Лапароскопія діагностична 261,70

3.32 096 Лапароскопічна асистована трансвагІнальна екстирпація матки 726,00

3.33 097 Пластика маткових труб 306,50

3.34 107 Епізіотомія та епізіографія 113,30

3.35 108 Перінеотомія та перінеографія 113,30

3.36 109 Вимірювання температури тіла 4,70

3.37 110 Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 10,30

3.38 111 Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 14,20

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 147/1460

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 14 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 829)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Київський міський пологовий будинок № 5
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3.39 112 Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (вартість лікарських засобів сплачується
додатково)

28,70

3.40 113 Проба алергічна внутрішньошкірна 11,10

3.41 114 Проведення пологів 1170,80

3.42 115 Кесарів розтин 906,20

3.43 116 Медикаментозна допомога при мимовільних пологах при тім'яному передлежанні
плоду (повний курс)

75,40

3.44 117 Медикаментозна допомога при проведенні елективного кесаревого розтину (повний
курс)

357,70

3.45 118 Медикаментозна допомога породіллям при гіпертензивній (гіпертонічній) хворобі з
переважним ураженням серця з (застійною) серцевою недостатністю (повний курс)

277,60

3.46 119 Оформлення історії хвороби 12,70

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 137/1450

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії Державному підприємству 
«Виробниче об’єднання «Київприлад»

Розпорядження № 862 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен*
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово*комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших ор*
ганів виконавчої влади»:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âèðîáíè÷å îá’ºä-

íàííÿ «Êè¿âïðèëàä», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âè-

ðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», ùî äîäàþ-

òüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âè-

ðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», ùî äîäàþ-

òüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âèðîá-

íè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 576

«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ, âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîð-

òóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âè-

ðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä»», çàðåºñ-

òðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ 2015 ðîêó

çà ¹ 72/1183.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 141/1454

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії та на послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води комунальному 

підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду 
«Житло*сервіс»

Розпорядження № 863 від 15 вересня 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
реєстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван*
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачан*
ня теплової енергії та на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç åêñïëóàòàö³¿

³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèòëî-ñåðâ³ñ»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ëþòîãî 2016

ðîêó ¹ 106, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18

áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 23/1336, âèêëàâøè ¿õ

ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç

åêñïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèò-

ëî-ñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ëþ-

òîãî 2016 ðîêó ¹ 106, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâ-

íîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 24/1337, âè-

êëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòó-

âàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó ç åêñïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîí-

äó «Æèòëî-ñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106, çàðåºñòðîâàíèõ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 25/1338,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç

åêñïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèò-

ëî-ñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29

ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 26/1339,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ êîìóíàëü-

íèì ï³äïðèºìñòâîì ç åêñïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó

æèòëîâîãî ôîíäó «Æèòëî-ñåðâ³ñ» ÿê âèêîíàâ-

öåì öèõ ïîñëóã, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106, çàðåºñòðîâàíèõ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 27/1340,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 137/1450

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862

Тарифи
на теплову енергію Державному підприємству 

«Виробниче об'єднання «Київприлад»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 138/1451

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862

Тарифи
на виробництво теплової енергії Державному підприємству

«Виробниче об'єднання «Київприлад»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1073,54 1288,25

2 Бюджетні установи 1115,32 1338,39

3 Інші споживачі 1115,32 1338,39

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1035,36 1242,43

2 Бюджетні установи 1077,14 1292,57

3 Інші споживачі 1077,14 1292,57

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 139/1452

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862

Тарифи
на транспортування теплової енергії Державному підприємству

«Виробниче об'єднання «Київприлад»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 37,40 44,88

2 Бюджетні установи 37,40 44,88

3 Інші споживачі 37.40 44,88

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 140/1453

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862

Тарифи
на постачання теплової енергії Державному підприємству

«Виробниче об'єднання «Київприлад»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 0,78 0,94

2 Бюджетні установи 0,78 0,94

3 Інші споживачі 0,78 0,94
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Керівник апарату В. Бондаренко

№ 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

1.1.1 001 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

25,60

1.1.2 002 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів 348,70

1.1.3 003 Проведення ремінералізувальної терапії 36,20

1.1.4 004 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання
пломби)

44,00

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 146/1459

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 

підприємство «Стоматологія Дніпровського району м. Києва»
Розпорядження № 864 від 15 вересня 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 регулю*
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен*
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за*
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор*
мативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Ñòîìàòîëîã³ÿ Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24

âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ

òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äî-

ïîìîãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëü-

íèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³»,

çàðåºñòðîâàíèì â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 141/1454

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 863)

Тарифи 
на теплову енергію комунальному підприємству з експлуатації і ремонту

житлового фонду «Житло*сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 142/1455

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 863)

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 143/1456

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 863)

Тарифи
на транспортування теплової енергії комунальному підприємству 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 144/1457

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 863)

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству з експлуатації

і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 145/1458

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 106

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 863)

Тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого
постачання гарячої води, що надаються комунальним підприємством з

експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс» як виконавцем
цих послуг

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 983,33 1180,00

2 Інші споживачі 1113,88 1336,66

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 942,52 1131,02

2 Інші споживачі 1073,07 1287,68

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 5,93 7,12

2 Інші споживачі 5,93 7,12

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 34,88 41,86

2 Інші споживачі 34,88 41,86

№ Найменування послуги Одиниця
виміру

Тариф,
грн з пдв

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1196,80

інші споживачі 1 Гкал 1350,02

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м
опалюва�
ної площі
на місяць
протягом
періоду
надання
послуги з
централі�
зованого
опалення

22,26

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до
системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 70,31

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

28 âåðåñíÿ 2016 ð. çà ¹ 146/1459

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

24 ëþòîãî 2014 ðîêó ¹ 1055

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 864)

Тарифи на платні послуги зі стоматологічної допомоги, 
які надає Комунальне підприємство «Стоматологія 

Дніпровського району м. Києва»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 æîâòíÿ 2016 ð.

¹106(4876)

12

1.1.5 005 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 74,00

1.1.6 006 Накладання девіталізувальної пасти та пов'язки 15,00

1.1.7 007 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 35,50

1.1.8 008 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) 52,90

1.1.9 009 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та
гутаперчевими штифтами (або термопластом)

73,70

1.1.10 012 Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях 13,40

1.1.11 013 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 57,80

1.1.12 014 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 132,50

1.1.13 015 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що
полімеризується, або цементом

185,40

1.1.14 016 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 238,90

1.1.15 017 Установка скловолоконного штифта 144,60

1.1.16 018 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне
відвідування)

43,10

1.1.17 019 Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом 485,10

1.1.18 020 Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 92,10

1.1.19 021 Накладання тимчасової пломби 15,00

1.1.20 023 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного
матеріалу типу "Харизма" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

110,40

1.1.21 024 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного
матеріалу типу "Харизма" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

131,90

1.1.22 025 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Харизма" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

183,00

1.1.23 026 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Харизма" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

242,30

1.1.24 028 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного
матеріалу типу "Цеміон" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

65,70

1.1.25 154 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного
матеріалу типу "Цеміон" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

62,80

1.1.26 155 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного
матеріалу типу "Цеміон" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

68,60

1.1.27 156 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного
матеріалу типу "Фуджи IX" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

93,00

1.1.28 157 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Харизма" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

289,50

1.1.29 158 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Градіа" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

202,30

1.1.30 159 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Градіа" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

274,10

1.1.31 160 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Градіа" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

330,40

1.1.32 161 Знеболювання провідникове (вартість анестетика сплачується додатково) 32,40

1.1.33 162 Знеболювання інфільтраційне (вартість анестетика сплачується додатково) 18,00

1.1.34 163 Знеболювання аплікаційне 14,00

1.1.35 164 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування) в терапії

25,60

1.1.36 165 Аналіз рентгенограми прицільної 12,70

1.1.37 166 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 44,40

1.1.38 167 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 239,00

1.1.39 168 Закриття фісур одного зуба герметиками 97,10

1.1.40 169 Усунення дефекту пломби 44,90

1.1.41 170 Накладання кофердаму 100,20

1.1.42 171 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу
пульпової камери

38,60

1.1.43 172 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 26,00

1.1.44 173 Видалення постійної пломби 26,20

1.1.45 174 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

484,00

1.1.46 175 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

628,20

1.1.47 176 Видалення тимчасової пломби 12,90

1.1.48 177 Лікування періодонтиту однокореневого зуба методом депофорезу 55,10

1.1.49 178 Лікування періодонтиту багатокореневого зуба методом депофорезу 115,40

1.1.50 179 Шліфування, полірування пломби з композитного, світлополімерного матеріалів 46,40

1.1.51 150 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту 9,00

1.2. Хірургічна стоматологія

1.2.1 031 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

35,30

1.2.2 032 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

35,30

1.2.3 033 Знеболювання провідникове (вартість анестетика сплачується додатково) 39,70

1.2.4 034 Знеболювання інфільтраційне (вартість анестетика сплачується додатково) 22,10

1.2.5 035 Знеболювання аплікаційне 19,70

1.2.6 038 Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації) (знеболювання сплачується додатково)

65,50

1.2.7 040 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації) (знеболювання сплачується додатково)

256,50

1.2.8 041 Накладання швів на лунку після видалення зуба 147,60

1.2.9 042 Видалення зуба з викроюванням слизовоFперіостального клаптя, випилюванням
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка (знеболювання
сплачується додатково)

728,50

1.2.10 043 Репозиція зуба при неповному вивиху 120,50

1.2.11 044 Гінгівотомія 161,40

1.2.12 045 Розкриття абсцесу, дренування 114,00

1.2.13 046 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка 154,40

1.2.14 047 Лікування альвеоліта кюретажем ямки 122,00

1.2.15 048 Медикаментозне лікування альвеоліту, лерікоронариту 49,60

1.2.16 049 Кюретаж пародонтальних кишень в області 2 зубів (знеболювання сплачується
додатково)

108,30

1.2.17 050 Клаптеві операції (6F8 зубів) 394,90

1.2.18 051 Гінгівектомія 189,90

1.2.19 052 Гінгівопластика на ділянці 6Fх зубів 301,50

1.2.20 053 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми 282,50

1.2.21 054 Розтин капюшона 116,90

1.2.22 055 Промивання капюшона 56,70

1.2.23 056 Розтин окістя 133,70

1.2.24 057 Резекція капюшона 156,70

1.2.25 058 Цистектомія одонтогенної кісти 551,90

1.2.26 059 Видалення одонтоми 290,10

1.2.27 060 Цистектомія з резекцією верхівки кореня 675,00

1.2.28 061 Цистотомія з резекцією верхівки кореня 245,70

1.2.29 062 Гемісекція 159,90

1.2.30 063 Цистотомія 174,40

1.2.31 064 Резекція верхівки кореня зуба 245,70

1.2.32 065 Альвеолектомія 86,90

1.2.33 066 Вестибулопластика 252,20

1.2.34 067 Видалення каменю із протоки слинної залози 89,10

1.2.35 068 Розтин абсцесу з наступним дренуванням 114,00

1.2.36 069 Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини
(папіломи, фіброми тощо)

190,60

1.2.37 070 Пластика вуздечки язика 189,90

1.2.38 071 Первинна хірургічна обробка рани 153,10

1.2.39 072 Коагуляція ясен 46,00

1.2.40 073 Витягування фрагментів 83,20

1.2.41 074 Перев'язка після складного хірургічного втручання 54,50

1.2.42 075 Обробка виразки 48,10

1.2.43 076 Вправлення звичного вивиху скроневоFнижньощелепного суглоба 35,50

1.2.44 077 Вправлення гострого вивиху скроневоFнижньощелепного суглоба 106,30

1.2.45 078 Іммобілізація за допомогою пов'язки 72,40

1.2.46 080 Блокада нерва (центральна провідникова анестезія) 65,90

1.2.47 081 Припинення кровотечі після видалення зуба 53,40

1.2.48 082 Зняття швів 19,80

1.2.49 083 Первинна пов'язка при невідкладній допомозі 65,90

1.2.50 180 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує,
іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

35,30

1.2.51 181 Бужування отвору протоки слинної залози 73,60

1.2.52 182 Промивання носового синуса 58,70

1.2.53 142 Рентгенографія зубів прицільна 42,10

1.2.54 143 Рентгенографія зубів панорамна (ортопантограма) 135,60

1.2.55 149 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 13,70

1.2.56 150 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту 9,00

1.2.57 151 Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 9,70

1.2.58 152 Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 18,60

1.2.59 153 Внутрішньошкірна алергологічна проба (вартість лікарських засобів сплачується
додатково)

21,20

2. Протезування зубне

2.1. Ортопедична стоматологія

2.1.1 084 Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

38,30

2.1.2 085 Одиночна штампована металева коронка 256,20

2.1.3 086 Штампована коронка, облицьована пластмасою 383,30

2.1.4 087 Одиночна пластмасова коронка 273,50

2.1.5 088 Одиночна металокерамічна коронка (вартість литого ковпачка сплачується
додатково)

1209,50

2.1.6 089 Одиночна лита металева коронка (вартість литої заготовки коронки сплачується
додатково)

482,70

2.1.7 090 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка (вартість литого ковпачка
сплачується додатково)

609,50

2.1.8 091 Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно 74,10

2.1.9 092 Штампована коронка у мостоподібному протезі 259,40

2.1.10 093 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі (вартість заготовки фасетки
литої сплачується додатково)

289,90

2.1.11 094 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі (вартість заготовки литого
зуба сплачується додатково)

143,60

2.1.12 095 Штампована коронка, облицьована пластмасою у мостоподібному протезі 386,60

2.1.13 096 Пластмасова коронка у мостоподібному протезі 226,30

2.1.14 097 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 93,30

2.1.15 098 Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі (вартість литого ковпачка
сплачується додатково)

1198,00

2.1.16 099 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі (вартість заготовки зуба литого під
кераміку сплачується додатково)

849,30

2.1.17 100 Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі (вартість
литого ковпачка сплачується додатково)

611,10

2.1.18 101 Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі (вартість
заготовки зуба литої під пластмасу сплачується додатково)

427,60

2.1.19 102 Лита металева коронка у мостоподібному протезі (вартість литого ковпачка
сплачується додатково)

491,60

2.1.20 103 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі (вартість заготовки зуба литої
сплачується додатково)

188,50

2.1.21 104 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протеза) з пластмасовими
зубами

1069,30
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Керівник апарату В. Бондаренко

2.1.22 105 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протеза) з пластмасовими
зубами типу ACRYROCK

1197,50

2.1.23 106 Знімний частковий протез з корекцією протеза з пластмасовими зубами (вартість
зубів сплачується додатково)

830,00

2.1.24 107 Знімний частковий протез з корекцією протеза з пластмасовими зубами типу ACRYF
ROCK (вартість зубів сплачується додатково)

846,10

2.1.25 108 Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами
(вартість литого каркасу та пластмасових зубів сплачується додатково)

2171,80

2.1.26 109 Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси (вартість каркасу
бюгельного протеза сплачується додатково)

97,90

2.1.27 110 Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією 662,10

2.1.28 111 Куксова штифтова вкладка (вартість литої заготовки штифта сплачується додатково) 210,90

2.1.29 112 Куксова штифтова вкладка з попереднім вилученням із кореня зуба штифтових
конструкцій (вартість литої заготовки штифта сплачується додатково)

301,30

2.1.30 113 Спайка коронок 31,90

2.1.31 114 Перелом базису 130,30

2.1.32 115 Два переломи в одному базисі 158,90

2.1.33 116 Кріплення одного зуба 198,20

2.1.34 117 Кріплення двох зубів 222,80

2.1.35 118 Кріплення трьох зубів 247,40

2.1.36 119 Кріплення одного кламера 216,90

2.1.37 120 Кріплення двох кламерів 236,20

2.1.38 121 Кріплення одного зуба і одного кламера 284,50

2.1.39 122 Клінічне перебазування знімного протеза (з корекцією) 304,50

2.1.40 123 Лабораторне перебазування знімного протеза (з корекцією) 436,20

2.1.41 124 Повторне цементування коронки 190,10

2.1.42 125 Відновлення пластмасової облицьовки 91,90

2.1.43 126 Відновлення керамічної облицьовки 310,00

2.1.44 127 Корекція знімного протеза (як самостійний вид допомоги) 76,70

2.1.45 128 Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами 16,80

2.1.46 129 Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами типу ACRYROCK 24,70

2.1.47 130 Одиночна лита коронка, облицьована з вестибулярної сторони керамікою (вартість
литого ковпачка сплачується додатково)

1069,50

2.1.48 131 Лита металева коронка, облицьована з вестибулярної сторони керамікою у
мостоподібному протезі (вартість литого ковпачка сплачується додатково)

1069,50

2.1.49 132 Литий металевий зуб, облицьований з вестибулярної сторони керамічною масою у
мостоподібному протезі (вартість заготовки зуба, литої під кераміку, сплачується
додатково)

937,20

2.1.50 133 Вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису
армованого протеза

152,50

2.1.51 134 Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі 14,10

2.1.52 183 Знімний частковий протез з корекцією протеза з пластмасовими зубами з ацеталу
(вартість ацеталової заготовки сплачується додатково)

1089,00

2.1.53 184 Знімний частковий протез з корекцією протеза з пластмасовими зубами з нейлону
(вартість нейлонової заготовки сплачується додатково)

1089,00

2.1.54 185 Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза 135,20

2.1.55 135 Зняття відбитка масою типу "Упін" 44,10

2.1.56 136 Зняття подвійного відбитка масою типу "Спідекс" 126,90

2.1.57 137 Зняття суцільнолитої коронки 96,10

2.1.58 138 Зняття штампованої коронки 20,90

2.1.59 139 Зняття пластмасової коронки 14,00

2.1.60 140 Зняття металопластмасової коронки 96,10

2.1.61 141 Зняття металокерамічної коронки 96,10

2.2. Ортодонтична стоматологія

2.2.1 186 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

63,90

2.2.2 187 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів
фізичного обстеження та контролю призначеного лікування)

31,90

2.2.3 188 Складання плану ортодонтичного лікування 69,50

2.2.4 189 Визначення ступеня рухомості зубів 31,90

2.2.5 190 Визначення центральної оклюзії 71,70

2.2.6 191 Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного лікування 63,90

2.2.7 192 Антропометричне вимірювання черепа 69,50

2.2.8 193 Аналіз моделей в ортодонтії 34,70

2.2.9 194 Виготовлення діагностичних моделей 64,60

2.2.10 195 Розрахунок на моделях щелеп 70,30

2.2.11 196 Вибіркове пришліфування горбиків зубів в ортодонтії 42,70

2.2.12 197 Сепарація зубів 32,10

2.2.13 198 Зняття відбитків щелеп альгінатною масою 90,30

2.2.14 199 Відливка моделей з гіпсу 36,10

2.2.15 200 Перебазування ортодонтичного апарата 86,20

2.2.16 201 Припасування та здача апарата з вестибулярною дугою 66,70

2.2.17 202 Припасування та здача апарата з петлями 69,50

2.2.18 203 Припасування та здача апарата з гвинтом 86,90

2.2.19 204 Фіксація брекетFсистеми типу Mini Master LP (одна щелепа) 2639,00

2.2.20 205 Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною 63,90

2.2.21 206 Припасування та здача знімного апарата з оклюзійними накладками 95,90

2.2.22 207 Припасування та здача знімного вестибулярного апарата 69,50

2.2.23 208 Припасування та здача знімного вестибулоорального апарата 104,30

2.2.24 209 Припасування та здача апарата Брюкля 69,50

2.2.25 210 Припасування та здача апарата АндрезенаFХойпля 104,30

2.2.26 211 Припасування та здача ретенційного апарата 95,90

2.2.27 212 Фіксація одного брекета 78,30

2.2.28 213 Зняття одного брекета 59,40

2.2.29 214 Активація ортодонтичного апарата 72,30

2.2.30 215 Припасовка капи 95,90

2.2.31 216 Заміна одної лігатури 36,00

2.2.32 217 Лагодження протеза або його корекція 110,60

2.2.33 218 Фіксація стандартної дуги 54,40

2.2.34 219 Фіксація дуги з 1 або 2 вигинами 294,60

2.2.35 220 Фіксація реверсійної дуги 291,80

2.2.36 221 Фіксація ретейнера на 4 зуба 402,10

2.2.37 222 Фіксація одної ланки еластичного ланцюжка 25,70

2.2.38 223 Здача ретенційного апарата з вестибулярною дугою 83,50

2.2.39 224 Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за
ортодонтичними апаратами

95,90

2.2.40 225 Клінічне коректування ортодонтичного апарата 76,70

2.2.41 226 Активація елементів ортодонтичного апарата 72,30

2.2.42 227 Пластинка з вестибулярною дугою 1523,70

2.2.43 228 Пластинка з оклюзійними накладками і гвинтом 1678,90

2.2.44 229 Пластинка з похилою площиною, гвинтом та вестибулярною дугою 1641,80

2.2.45 230 Фіксація брекетFсистеми типу Radiance (сапфірові брекети) 6560,40

2.2.46 231 Фіксація брекетFсистеми типу Empower (Roth) (самолігуючі брекети) 6620,30

2.2.47 232 Фіксація брекетFсистеми керамічної типу Roth (лінгвальні брекети) 7399,70 

Про внесення змін до складу 
Громадської ради

при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження №842 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положення про Громадську раду при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого роз'
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12 листопада 2015 року № 1107, та на підставі протоколу засідання Громадської ради при виконавчому орга'
ні Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) від 07 червня 2016 року № 5, з метою
забезпечення належної організації роботи тимчасового консультативно'дорадчого органу та в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó

¹ 696 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 êâ³òíÿ 2016

ðîêó ¹ 211), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

17 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 696

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 15.09.2016 ¹ 842

Склад
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

1. ÀË×ÅÄÀÐÅÂÑÜÊÈÈ ²âàí Äìèòðîâè÷ Äèòÿ÷à ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ä³òè ï³ñëÿ
÷îðíîáèëüñüêîãî Êèºâà"

2. ÀÍÒÎÍÎÂÀ Í³íà Ëåîí³ä³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Âñåóêðà¿íñüêèé
ê³íîëîã³÷íèé êîçàöüêèé Ê³ø"

3. ÀÍÒÎÍÞÊ Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé òðóäîâèé ðóõ -
Ñîë³äàðí³ñòü"

4. ÀÐÀÊÅËßÍ Àðòóð Îëåêñàíäðîâè÷ Áëàãîä³éíèé ôîíä "Íàðîäí³ Ñêàðáè"

5. ÀÐ²ÑÒÎÂ Âàäèì Ëåîí³äîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà àñîö³àö³ÿ"

6. ÀÐÒÅÌÅÍÊÎ Îëåíà ²ãîð³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ìàòåð³ Çåìë³"

7. ÁÀÆÀÍ Äìèòðî Ñòàí³ñëàâîâè÷ Ãðîìàäñüêà ñï³ëêà "Ñï³ëêà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
Óêðà¿íè"

8. ÁÀËÀÍ×ÓÊ Äåíèñ Âîëîäèìèðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Àíòèîë³ãàðõ³÷íà
Óêðà¿íà"

9. ÁÀËÞÊ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà õðèñòèÿíñüêî¿
ºâàíãåëüñüêî¿ öåðêâè Æèâîãî Áîãà ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

10. ÁªËªÂÖÎÂ Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é "Ôåäåðàö³ÿ ñïîæèâà÷³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã"

11. ÁÈÊÎÂ Àíäð³é Âàëåíòèíîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Ãðîìàäÿíñüêà ³í³ö³àòèâà "Ïðàâî"
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12. ÁÎÁÀÊ Îêñàíà Âàñèë³âíà Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Ðóõ çà ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî â
Óêðà¿í³"

13. ÁÎÁÎÑÜ Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷ Áëàãîä³éíèé ôîíä "Îáåð³ã"

14. ÁÎÃÀÒÈÐÅÍÊÎ Êîñòÿíòèí Â³êòîðîâè÷ ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé æóðíàë
"Âëàñíèé âèá³ð" ÂÃÎ "Âñåóêðà¿íñüêà
ïðîôñï³ëêà ïðàöåçäàòíèõ ³íâàë³ä³â"

15. ÁÎÃÎÌÀÇÎÂ Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Àñîö³àö³ÿ ïðàâíèê³â Óêðà¿íè"

16. ÁÎÃÓÖÜÊÀ Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Øëÿõ äîáðà
íàä³é â³äïîâ³äàëüíîñò³"

17. ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ²ãîð Áîðèñîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêå ãðîìàäñüêå îá'ºäíàííÿ
"Öåíòð çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè "Ñâîáîäà"

18. ÁÎÐÙÎÂÅÖÜÊÀ Àäð³àíà Ìèêîëà¿âíà Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ "Áëàãîä³éíèé
ôîíä "Ùàñëèâà ëàïà"

19. ÁÎÒÅÇ Â'ÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Àñîö³àö³ÿ
íåçàëåæíèõ ô³íàíñîâèõ êîíñóëüòàíò³â
"Ô³íêîíñóë"

20. ÁÐÈ×ÎÊ Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ñàìîîáîðîíà
Òðîºùèíè"

21. ÁÐ²Ò Îêñàíà Â³òàë³¿âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ðàäà Àêòèâ³ñò³â
Ìàéäàíó"

22. ÁÐÎÄÈ× ²ðèíà Âàëåð³¿âíà Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Àñîö³àö³ÿ ñïîæèâà÷³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã
Óêðà¿íè"

23. ÂÀËªªÂÀ Îëüãà ²âàí³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ñï³ëüíà êðà¿íà"

24. ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ ²ãîð Ïàâëîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Äîáðîáóò ðåã³îí³â"

25. ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ Òåòÿíà ²âàí³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "ªâðîïåéñüêèé
ðóõ Óêðà¿íè"

26. ÂÅÐØÈÍ²Í Ìèêîëà Â³êòîðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ôåäåðàö³ÿ
³íâàë³ä³â ñèñòåì ñïîðòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
"Òàìàðèíà"

27. Â²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ Ñòàí³ñëàâ Ïàâëîâè÷ Îá'ºäíàíèé êîì³òåò îá'ºäíàííÿ â³ëüíèõ
ïðîôñï³ëîê "Ñîë³äàðí³ñòü"

28. ÂËÀÑÅÍÊÎ Àðòóð Ãåîðã³éîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ôîíä ñïðèÿííÿ
ºâðîïåéñüêîìó âèáîðó Óêðà¿íè"

29. ÂËÀÑÅÍÊÎ Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà Áëàãîä³éíèé ôîíä "Ä³àáåòèê"

30. ÂÎÇÍÀ Ëàðèñà Ïåòð³âíà Ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³âíèê³â
ñôåðè ïîñëóã

31. ÂÎÇÍÈÉ Äåíèñ Âàñèëüîâè÷ Ïðîôñï³ëêà "Ïðàö³âíèêè ñòîëèö³"

32. ÂÎÐÎÁÉÎÂ Þð³é ²ãîðîâè÷ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
³íâàë³ä³â "Ôîíä Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà
Ö³ëèòåëÿ"

33. ÂÎÐÎÍÀ Â'ÿ÷åñëàâ Âàñèëüîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ïàòð³îòè÷íèé
êîðïóñ"

34. ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò
ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ òà ðåë³ã³éíèõ
äîñë³äæåíü"

35. ÃËÓÕÎÂÑÜÊÈÉ Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "ß º ï³äïðèºìåöü"

36. ÃÎÉÊÎ Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà Ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Óêðà¿íà. Ìîëîäü. Íàä³ÿ"

37. ÃÎÍÒÀÐÅÍÊÎ Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Â³ñíèê íàä³¿"

38. ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ñï³ëêà âåòåðàí³â
Àôãàí³ñòàíó

39. ÃÎÍ×ÀÐÓÊ Ìàðèíà Ñåðã³¿âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êîì³òåò
ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè"

40. ÃÓÑÀÐÎÂ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Àñîö³àö³ÿ "Îá'ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó"

41. ÃÓÑªÂÀ Í³íà Ïàâë³âíà Êè¿âñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà
×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè

42. ÃÓÖÎË Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Çåëåíèé
åêîëîã³÷íèé ïàòðóëü "Íàáàò"

43. ÄÀÍÈËÎÂÀ Òåòÿíà Þð³¿âíà Îäåñüêèé îáëàñíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
þðèñò³â Óêðà¿íè

44. ÆÅËÒÎÂÑÜÊÀ Îëåñÿ Âîëîäèìèð³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êè¿âñüêèé
ôîðóì"

45. ÇÀÂÎÉÑÜÊÀ Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "ÍÎÂ² ÇÌ²ÍÈ"

46. ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ Ì³æíàðîäíà Äèïëîìàòè÷íà ì³ñ³ÿ
Íàðîäíî¿ Äèïëîìàò³¿ "ªâðîïåéñüêà
Óêðà¿íà"

47. ÇÅËÅÍÊÎ Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä
"Ãðîìàäÿíñüêà ³í³ö³àòèâà"

48. ÇÎËÎÒÈÕ Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Îá'ºäíàííÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî"

49. ÇÓÁÊÎÂ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é - Ãðîìàäñüêà ñîë³äàðí³ñòü

50. ²ÂÀÍÎÂÀ Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
³íâàë³ä³â "Äîâ³÷íå ïðàâî ³íâàë³äà"

51. ²ÂÀÙÅÍÊÎ Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ -Ì³æíàðîäíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Ì³æíàðîäíå Òîâàðèñòâî Ïðàâ Ëþäèíè -
Óêðà¿íñüêà ñåêö³ÿ"

52. ²ÂËªÂ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ãðîìàäñüêèé
êîíòðîëü áàíê³â"

53. ÊÀË²Í²×ÅÍÊÎ Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Âñåóêðà¿íñüêèé
âîëîíòåðñüêèé ðóõ"

54. ÊÀÐÀÉÊÎ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Äðóêîâàíå âèäàííÿ (ãàçåòà) "Îïåðàòèâíî.
Àêòóàëüíî. Îá'ºêòèâíî"

55. ÊÀÐÁÀ×ÈÍÑÜÊÈÉ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ãðîìàäÿíñüêèé
êîðïóñ"

56. ÊÀÐÒÎÇ²ß Ëàë³òà Øàëâ³âíà Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³
òà ïîñëóã "Òðóäîâà ñï³âäðóæí³ñòü"

57. ÊÀÑßÍ Îëåã Â³êòîðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ñëóæáà
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè"

58. ÊÅÐØÊÎÂ Â³òàë³é Îëåêñàíäðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷èé êëóá "Êè¿â-2000"

59. ÊËÈÊÎÂ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "ß -
âèáîðåöü"

60. ÊËÈÌ×ÓÊ Àíàñòàñ³ÿ ²ëë³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Äåðæàâà"

61. ÊÎËÏÀÊÎÂÀ Îëüãà Â³êòîð³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êè¿âñüêå ì³ñüêå
òîâàðèñòâî ðÿòóâàííÿ íà âîä³"

62. ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî
ïðàâîçàõèñòó âåòåðàí³â ñèëîâèõ ñòðóêòóð"

63. ÊÎÐÎËÅÍÊÎ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ïåðñ³äà"

64. ÊÎÒËßÊÎÂÀ Ëàðèñà Êîñòÿíòèí³âíà Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Ñï³ëêà õðèñòèÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â 
Óêðà¿íè"

65. ÊÎ×ÅÐÃ²ÍÀ Âàðâàðà Â³êòîð³âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ìåäèêè äîáðî¿
âîë³"

66. ÊÐÓÃËßÊ Ìèõàéëî Ñóðåíîâè÷ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Áðàòåðñòâî"

67. ÊÐÞ×ÊÎÂÀ Îëåíà Àíàòîë³¿âíà Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ "Áëàãîä³éíèé ôîíä
"²íñòèòóò áëàãîä³éíîñò³"

68. ÊÓÇÜÌ²Í×ÓÊ Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà Îá'ºäíàííÿ "Íàö³îíàëüíà ïàëàòà
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà"

69. ÊÓÐÈËÅÍÊÎ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ "Áëàãîä³éíèé ôîíä
"Ñåðöåì ³ äóøåþ"

70. ËÅÂÖÓÍ ßðîñëàâ Þð³éîâè÷ Êè¿âñüêà ì³ñöåâà ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàöåçäàòíèõ
³íâàë³ä³â

71. ËÓÊ'ßÍ×ÈÊÎÂ Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Çäîðîâ'ÿ
Äîíáàñó"

72. ÌÀÊÀÃÎÍ Òåòÿíà ²âàí³âíà Êè¿âñüêèé òåðèòîð³àëüíèé ì³ñüêèé
îñåðåäîê "Ñï³ëêà äèçàéíåð³â Óêðà¿íè"

73. ÌÀË²ÎÒÀ Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Áðàòñòâî ìîðÿê³â Óêðà¿íè"

74. ÌÀÍÜÊÎÂÑÜÊÈÉ Ìàêñèì Â³êòîðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ãðîìàäñüêèé
ëþñòðàö³éíèé êîì³òåò"

75. ÌÀÐ²ªÍ ²ãîð Ñòåïàíîâè÷ Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
"Êîì³òåò êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî
êîíòðîëþ Óêðà¿íè"

76. ÌÀÐ×ÅÍÊÎ Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ãðîìàäñüêèé ðóõ
ï³äòðèìêè ðåôîðì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè"

77. ÌÀÑËÎÂÑÜÊÈÉ Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé êëóá "²ÑÊÐÀ"

78. ÌÀÑËÎÂÑÜÊÈÉ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ Äèòÿ÷à ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ äèòÿ÷èé
êëóá "²ÑÊÐÀ"

79. ÌÅÄÂ²ÄÜ Âàñèëü Ïåòðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Âåòåðàí³â ïðàö³ òà
â³éíè, ³íâàë³ä³â"

80. ÌÈÕÀÉËÈ× Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Öåíòð
êîíñòðóêòèâíèõ òåõíîëîã³é Ï³àð ëåíä"

81. Ì²ÃÓÍÎÂ Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Âàðòà çàêîíó"

82. Ì²ÕÍÞÊ ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà Ãðîìàäñüêà ñï³ëêà "Âñåóêðà¿íñüêå
ãðîìàäñüêå îá'ºäíàííÿ ðîäèí çàãèáëèõ òà
áåçâ³ñòè çíèêëèõ ó÷àñíèê³â
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, âåòåðàí³â
â³éíè òà àêòèâ³ñò³â âîëîíòåðñüêîãî ðóõó
"Êðèëà 8 ñîòí³"

83. ÌÎÐÎÇÎÂ Ñåðã³é ²ëë³÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Æèòëîâà ñï³ëêà
ïåðåñåëåíö³â"

84. ÌÓÐÇÀ Îëåêñàíäð Îëåãîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êè¿âñüêà
ôåäåðàö³ÿ âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîðòó"

85. ÍÀÃÎÐÑÜÊÈÉ Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Âñåóêðà¿íñüêà
àñîö³àö³ÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â
ñèëîâèõ â³äîìñòâ"

86. ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ãåíåðàö³ÿ ä³¿"

87. ÎË²Ô²ÐÅÍÊÎ ²ííà Âîëîäèìèð³âíà Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà àñîö³àö³ÿ
"Óêðà¿íñüêèé ìåäè÷íèé öåíòð áåçïåêè
äîðîæíüîãî ðóõó"

88. ÎË²ÉÍÈÊ Áîðèñ Äæàíîâè÷ Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ôîíä â³äíîâëåííÿ
äîâ³ðè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â"
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89. ОЛЬХОВИК�Тетяна�Леонідівна Громадсь�а�ор�анізація�"Нефро-Надія"

90. ОМЕЛЬЧЕНКО�Гліб�Романович Громадсь�а�ор�анізація�"Громадсь�а�рада�самовряд'вання"

91. ОМЕЛЬЧЕНКО�Наталя�Оле�сандрівна Л'�ансь�а�обласна��ромадсь�а�правозахисна�жіноча
ор�анізація�"Чай�а"

92. ОМЕЛЬЧЕНКО�Роман�Васильович Громадсь�а�ор�анізація�"Кримсь�а�діаспора"

93. ОНІЩЕНКО�Дмитро�Ми�олайович Асоціація�"Теле�ом'ні�аційна�палата�У�раїни"

94. ПАСТЕРНАК�Єв�ен�Любомирович Громадсь�а�ор�анізація�"Європейсь�а�столиця�майб'тньо�о"

95. ПЕРЕТЯКА�Оле��Павлович Громадсь�а�ор�анізація�"Л'�ансь�а��оаліція�"Громадяни�за
прозорість�дій�влади"

96. ПЕТРОВСЬКИЙ�Володимир�Борисович Все'�раїнсь�а��ромадсь�а�ор�анізація�"Все'�раїнсь�ий
парламент�працездатних�інвалідів"

97. ПОВЕЩЕНКО�Тетяна�Володимирівна Громадсь�а�ор�анізація�"Громадсь�ий�р'х�"Всі�разом"

98. ПОПОВА�Тетяна�Володимирівна Все'�раїнсь�е�об'єднання�обласних�ор�анізацій�роботодавців�в
сфері�теле�ом'ні�аційних�та�інформаційних�техноло�ій

99. ПОТАБЕНКО�І�ор�Валерійович Молодіжна��ромадсь�а�ор�анізація�"Молодь�за�вищ'�освіт'"

100. ПОТАПОВА�Ірина�Федорівна Громадсь�а�спіл�а�"Все'�раїнсь�ий�центр�"С'спільна�ініціатива
та�правозахист"

101. ПРОДАН�Володимир�Ві�торович Громадсь�а�ор�анізація�"Союз�Ветеранів�Антитерор'"

102. РИБАЧЕНКО�Тарас�Петрович Громадсь�а�ор�анізація�"Об'єднана�молодь�майб'тньо�о"

103. РОЗВАДОВСЬКИЙ�Федір�Андрійович Громадсь�а�ор�анізація�"Громадсь�ий�р'х�соціальних�ініціатив
"Безпе�а"

104. СИДОРЕНКО�Оле��Оле�сандрович Громадсь�а�ор�анізація�"Соціальний�центр�мі�рорайон'
"Перспе�тива-Оболонь"

105. СКАЛІЦЬКИЙ�Юрій�Оле�ович Громадсь�а�спіл�а�"Київсь�а�др'жина"

106. СНІГИР�Тетяна�Володимирівна Все'�раїнсь�а��ромадсь�а�ор�анізація�"Фонд��'льт'ри�та
мистецтв�У�раїни"

107. СУСОРОВА�Лариса�Анатоліївна Одесь�е�відділення�У�раїнсь�о�о�бла�одійно�о�фонд'�сприяння
і�соціально�о�захист'�сімей�за�иблих�'�боротьбі�зі�злочинністю
співробітни�ів�МВС�та�надання�допомо�и�ор�анам�і�підрозділам
правоохоронних�та�силових�стр'�т'р�"Милосердя"

108. ТАТАРЧУК-ГІРФАНОВА�Наталія�Ми�олаївна Громадсь�а�ор�анізація�"Варта�народ'"

109. ТКАЧУК�Борис�Ми�олайович Громадсь�а�ор�анізація�"Прип'ять-Нова"

110. ТОДОРОВ�Дмитро�Володимирович Все'�раїнсь�а�профспіл�а�працівни�ів�автомобільно�о
транспорт'

111. ТОКАР�Ярослава�Сер�іївна Все'�раїнсь�а�бла�одійна�ор�анізація�"Волонтерсь�е
об'єднання�"Крила"

112. ТРОФІМЧУК�Костянтин�Ві�торович Бла�одійна�ор�анізація�"Шлях�до�майб'тньо�о"

113. ТУРЧИН�Світлана�Іванівна Громадсь�а�ор�анізація�"Об'єднання�заради�про�рес'�та
д'ховно-соціально�о�відродження�Гала�ан"

114. ФЕДІЄНКО�Оле�сандр�Павлович Інтернет�Асоціація�У�раїни

115. ФЕДОТОВ�Дмитро�І�орович Все'�раїнсь�а�професійна�спіл�а�працівни�ів�сфери��'льт'ри�та
т'ризм'�АРК

116. ФРОЛОВ�Анатолій�Оле�сандрович Громадсь�а�ор�анізація�"Рада�народно�о��онтролю�міста
Києва"

117. ХАРЧЕНКО�Василь�Петрович Громадсь�а�ор�анізація�"Застава�Караваєві�Дачі"

1�18. ХМЕЛОВСЬКИЙ�Владислав�Гри�орович Громадсь�а�ор�анізація�"У�раїнсь�а��ромада�"Крим'"

119. ХУДЕНКО�Оле��Петрович Громадсь�а�ор�анізація�"Київсь�а�місь�а�спіл�а�ветеранів
десантних�війсь�"

120. ЦЯУК�Геннадій�Броніславович Обсл'�ов'ючий��ооператив�"Діамант"

121. ЧЕРВАТЮК�Людмила�Дмитрівна Громадсь�а�ор�анізація�"Жін�и�майб'тньо�о"

122. ЧИЖ�Юрій�Іванович Міжнародна�бла�одійна�ор�анізація�"Асоціація�чемпіонів
У�раїни,�Європи,�світ'�та�Олімпійсь�их�і�ор�"Олімпійсь�ий
во�онь"

123. ЧИСТЯКОВ�Оле�сандр�Володимирович Все'�раїнсь�а��ромадсь�а�ор�анізація�"Асоціація�рибало�
У�раїни"

124. ЧУНАЄВ�Оле�сандр�Ед'ардович Все'�раїнсь�ий�бла�одійний�фонд�"Е�оло�ія�та�соціальний
захист"

125. ЧУРІКОВ�Юрій�І�орович Громадсь�а�спіл�а�"К'льт'рна�держава"

126. ШЕВЧЕНКО�Ніна�Юріївна Міжнародний�бла�одійний�фонд�"Відродження�д'ховності�нації"

127. ШЕСТАКОВА�Катерина�Юріївна Все'�раїнсь�а��ромадсь�а�ор�анізація�Асоціація�"Підприємств
ор�аніз'ючих�харч'вання�'�навчальних�за�ладах"

128. ШИЛЕНКО�Анатолій�Володимирович Громадсь�а�ор�анізація�"Об'єднання�"Спіл�а
війсь�овосл'жбовців�У�раїни"

129. ШИНКАРУК�Оле��Віталійович Громадсь�а�ор�анізація�"Анти�ор'пційний��омітет�Майдан'"

130. ЮЩЕНКО�Оле�сандр�Степанович Громадсь�а�ор�анізація�"Все'�раїнсь�е�об'єднання�інвалідів
Чорнобиля�"Прип'ять-центр"

131. ЯРЕМКЕВИЧ�Яніна�Ві�торівна Громадсь�а�ор�анізація�"Братство�бджолярів�У�раїни"

132. ЯРИГІН�Сер�ій�Валентинович Громадсь�а�ор�анізація�"Об'єднання�Толо�а"

133. ЯРИЧЕНКО�Тамара�Василівна Громадсь�а�ор�анізація�"Маю�вибір"

Êåð³âíèê àïàðàòó Â. Áîíäàðåíêî

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

TOB "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.07.2016 ðîêó òàðèô³â
íà òåïëîâó åíåðã³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.06.2016 ¹ 1210 "Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â
(êð³ì íàñåëåííÿ):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 1011,48 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 923,56 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 84,22 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,70 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â,ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 1001,20 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 913,28 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 84,22 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,70 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Ç 01.07.2016 ðîêó òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çã³äíî
ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.06.2016 ¹ 1211 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ
â³ä 30.04.2015 ¹ 1543 

äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 55,46 ãðí çà
1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ) 

äëÿ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) — 54,95 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ)

ç 01.09.2016 ðîêó òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä
04.08.2016 ¹ 1355 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî,
òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ:

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 884,37 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 780,88 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,71 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Ç 23.09.2016 ðîêó âñòàíîâëþþòüñÿ òàðèôè çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 04.08.2016
¹ 1352 ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 31.03.2015 ¹ 1171 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ
òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ íàñåëåííþ ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ º âèêîíàâöÿìè
öèõ ïîñëóã"

íà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:

- çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ —
65,42 ãðí çà 1 êóá. ì (ç ÏÄÂ);

- çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â — 60,50 ãðí çà 1 êóá. ì (ç ÏÄÂ); 

íà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ:

- äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â ç áóäèíêîâèìè òà êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 1085,01 ãðí çà 1 Ãêàë (ç ÏÄÂ).

- äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â áåç áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 28,70 ãðí çà 1 êâ.ì. çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì íàäàííÿ ïîñëóãè (ç ÏÄÂ).

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ P. M. Ãë³ºðà, III ð³âåíü àêðåäèòàö³¿, ì.Êè¿â, 01032,
âóë. Ë.Òîëñòîãî, 31, òåë. 2883262, îãîëîøóº êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðè çàì³ùåíí³ âàêàíòíèõ
ïîñàä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Âàêàíòí³ ïîñàäè, íà ÿê³ îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ:

1. Çàâ³äóâà÷-ïðîôåñîð êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè — 1 îä.;

2. Ïðîôåñîð êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè — 0,5 îä.;

3. Ïðîôåñîð êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í — 1 îä.;

4. Äîöåíò êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í — 0,5 îä.;

4. Âèêëàäà÷ êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 1 — 1,75îä.;

5. Âèêëàäà÷ êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 2 — 0,5 îä.;

6. Âèêëàäà÷ êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè — 0,5 îä.;

7. Âèêëàäà÷ êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó — 3,25 îä.;

8. Âèêëàäà÷ êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í — 0,25 îä.;

9. Âèêëàäà÷ êàôåäðè äæàçîâî¿ ìóçèêè — 1 îä.;

10. Ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè — 0,5 ñò.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ îäèí ì³ñÿöü â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.

Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äî â³ää³ëó êàäð³â Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó
ìóçèêè ³ìåí³ P. M. Ãë³ºðà.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.ªðåâàíñüêà,2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 83,10 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïî-
áóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 4066,25 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî
³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 12198,75 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ìîíòàæíèê³â, 44, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
18,20 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ñòàíîâèòü 283,33 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòà-
íîâèòü 4250,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âóç³âñüêà, 4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,50 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2000,83 ãðí (áåç ÏÄÂ))
àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 6002,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñü-
êà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà
òåë.: 207-09-32, 207-09-34. 207-09-30.

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó

(03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)

Îá'ºêò ¹ 1: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,80 êâ.ì íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³
áóä³âë³ âèðîáíè÷îãî êîðïóñó Â; âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2016 ð.
ñòàíîâèòü 206 197,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè
ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 60,88 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

Îá'ºêò ¹ 2: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,20 êâ.ì â áóä³âë³ ñêëàäó ãàçîâèõ
áàëîí³â; âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 òðàâíÿ 2016 ð. ñòàíîâèòü 170 848,00 ãðí;
ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-
ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
35,48 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.

2.Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ, êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ
çã³äíî äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.

3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ
îá'ºêò³â.

4. Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 18 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â,
ïð.Àêàä. Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514-á, òåëåôîí (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 25.10.2016 ðîêó î 09.15 ïðèçíà÷åíî
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Îëåêñ³ºíêî Îëüãè Ìèêîëà¿âíè äî Êîðîëü Àðòåìà
Îëåêñàíäðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ ñóìè ïîçèêè, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.
Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é Âèñîêîìîá³ëüíèõ äåñàíòíèõ â³éñüê,

ñåð³ÿ Þ À ¹ 014409 íà ³ì'ÿ Àí³ñîâè÷à Àðòåìà Àðêàä³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó ÑÓÁÁÎÒÓ ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ðàçîì ³ç áðàòîì Âîëîäè-
ìèðîì âçÿëè ó÷àñòü ó ðàíêîâ³é
ðîçìèíö³ é òåñòóâàíí³ íàéá³ëü-
øî¿ â Óêðà¿í³ á³ãîâî¿ äîð³æêè, ÿêó
îáëàøòóâàëè íàâêîëî îçåðà Òåëü-
á³í. Òðåíóâàííÿ â³äáóëîñÿ â ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè äî Êè¿âñüêîãî ì³æ-
íàðîäíîãî ìàðàôîíó, ùî â³äáó-
äåòüñÿ 9 æîâòíÿ. Ó çàõîä³ âçÿëè
ó÷àñòü äåê³ëüêà ñîòåíü êèÿí.

«Ìè â³äêðèâàºìî á³ëÿ îçåðà
Òåëüá³í ïåðøó â Óêðà¿í³ é íàéá³ëü-
øó ñó÷àñíó á³ãîâó äîð³æêó ç ãóìî-
âèì ïîêðèòòÿì, ðóõàòèñÿ ïî í³é
äóæå çðó÷íî — íåâåëèêå íàâàíòà-
æåííÿ íà ñóãëîáè. Àíàëîã³â ¿é â
Óêðà¿í³ íåìàº, öå ãîëëàíäñüê³ òåõ-
íîëîã³¿, ãàðàíò³ÿ — 5 ðîê³â»,— ðîç-
ïîâ³â Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè,òåðèòîð³þ íàâ-
êîëî îçåðà Òåëüá³í ê³ëüêà ðîê³â
òîìó õîò³ëè çàáóäóâàòè. «Ìè ðà-
çîì ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ â³äñòîÿëè
öþ çîíó â³äïî÷èíêó, ùîá á³ëÿ âî-

äîéìè íå áóëî æîäíèõ çàáóäîâ.
Îáëàøòóâàëè òåðèòîð³þ. Ïðîäîâ-
æóºìî îçåëåíåííÿ», — ïîâ³äîìèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ï³ñëÿ çàá³ãó î÷³ëüíèê ñòîëèö³
âðó÷èâ ïî÷åñí³ ãðàìîòè ³ íàãîðî-
äè íàéêðàùèì âîëîíòåðàì-ðÿòó-

âàëüíèêàì — ïðåäñòàâíèêàì ïëÿæ-
íîãî ïàòðóëÿ. «114 ëþäåé íà ïëÿ-
æàõ Êèºâà áóëî âðÿòîâàíî öüîãî
ðîêó. Êîæåí ÷åòâåðòèé — äèòèíà.
Äÿêóþ âàì çà âàøó ñóìë³ííó ïðà-
öþ ³ âðÿòîâàí³ æèòòÿ», — çàçíà-
÷èâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ �

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â Íàö³îíàëüíîìó
ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³-
òîâ³é â³éí³ òà íà òåðèòîð³¿ Ñï³âî-
÷îãî ïîëÿ ïðîéøîâ Âñåóêðà¿íñüêèé
ïàòð³îòè÷íèé êâåñò «Ìåòà-ªäíàí-
íÿ», îðãàí³çàòîðîì ÿêîãî âèñòó-
ïèëà ÃÎ «Ñåðöÿ Ê³áîðã³â». Ìåòà
çàõîäó — îá’ºäíàòè ìåøêàíö³â êðà-
¿íè â îäíîìó ì³ñò³ òà ì³ñö³, ï³ä-
òðèìàòè â³éñüêîâèõ, ÿê³ ïîâåðíó-
ëèñÿ ç ÀÒÎ, äîïîìîãòè ¿ì àäàïòó-

âàòèñÿ äî ìèðíîãî æèòòÿ òà â³ä-
÷óòè, ùî äëÿ ïåðåìîãè íàéãîëîâ-
í³øå — çëàãîäæåíà êîìàíäà.

Çàãàëîì ó êâåñò³ ïðèéíÿëè ó÷àñòü
6 äîðîñëèõ êîìàíä ³ç Êèºâà òà íà-
â³òü ç Êðèìó.Ïîêè ö³ êîëåêòèâè âè-

êîíóâàëè çàâäàííÿ ñ³ò³-êâåñòó, ä³-
òè çìàãàëèñÿ íà ñïîðòèâíèõ ñòàí-
ö³ÿõ (ñòð³ëüáà ç ëóêà, äàðòñ, ïåðå-
ãîíè ðàä³îàâòîìîá³ë³â, áîóë³íã òà
ñïîðòèâí³ åñòàôåòè).Äëÿ áàæàþ÷èõ
îðãàí³çóâàëè ìàéñòåð-êëàñè ç íàíå-
ñåííÿ àêâàãðèìó òà ïëåò³ííÿ êîñè-
÷îê-êîëîñê³â. Çà ó÷àñòü â äèòÿ÷èõ
çàõîäàõ îðãàí³çàòîðè âðó÷àëè ïðè-
çîâ³ ô³øêè, ÿê³ ïîò³ì ìîæíà áóëî
îáì³íÿòè íà ïîäàðóíêè.Ó÷àñíèê³â
³ ãîñòåé êâåñòó ÷àñòóâàëè ñìà÷íîþ
ïîëüîâîþ êàøåþ òà ãàðÿ÷èì ÷àºì,
à ïîò³ì ó ê³íîçàë³ ìóçåþ òðàíñëþ-
âàëè ñòð³÷êó ïðî âî¿í³â-çàõèñíè-
ê³â Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó. Ïî çà-
âåðøåíí³ äèòÿ÷î¿ ïðîãðàìè íà Ñï³-
âî÷îìó ïîë³ â³äáóëîñü íàãîðîäæåí-
íÿ êîìàíä-ïåðåìîæö³â òà ñâÿòêî-
âèé êîíöåðò çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ
âèêîíàâö³â.Ãîëîâíèì ïåðåìîæöåì
êâåñòó ñòàëà êîìàíäà ç Êðèìó ï³ä íà-
çâîþ «ÃÐÌ» �

Ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â çàïðîøóþòü äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ åñå
«ß — ºâðîïåºöü»
ÄÎ ÁÅÐÅÇÍß 2017 ðîêó òðèâàòèìå IV Âñåóêðà¿í-
ñüêèé êîíêóðñ åñå «ß — ºâðîïåºöü» ñåðåä ó÷í³â ³ âè-
õîâàíö³â 8-11 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ïîçàøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÷ëåí³â äèòÿ÷èõ ³ ìîëîä³æ-
íèõ ÃÎ Óêðà¿íè. Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó º Ïîñîëü-
ñòâî Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè
Óêðà¿íè, ÂÌÃÎ «Ñåðöå äî ñåðöÿ».

«ß — ºâðîïåºöü» — â³äêðèòèé êîíêóðñ, ùî ïðîâî-
äèòüñÿ ç ìåòîþ ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî ðîçâèòêó óêðà-
¿íñüêî-ëèòîâñüêèõ â³äíîñèí ó ð³çíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëü-
íîãî æèòòÿ, ïðîïàãàíäè ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé,
äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â äåðæàâíîãî óñòðîþ.

Ðîáîòè ó÷àñíèê³â ïðèéìàòèìóòüñÿ äî 20 ñ³÷íÿ

2017 ðîêó íà åëåêòðîííó àäðåñó: yaevropeets@ukr.
net. Ó ñóïðîâ³äíîìó ëèñò³ äî åñå çàçíà÷àþòüñÿ: â³-
äîìîñò³ ïðî àâòîðà, ïîâíå íàéìåíóâàííÿ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, â³äîìîñò³ ïðî êåð³âíèêà (ó ðàç³ íàÿâ-
íîñò³).

Ï³äñóìêè çàâåðøàëüíîãî åòàïó êîíêóðñó ï³ä³á’þòü
ó áåðåçí³ 2017 ðîêó.

Ïåðåìîæö³â íàãîðîäÿòü äèïëîìàìè ³ ö³ííèìè
ïîäàðóíêàìè. Çà ð³øåííÿì æóð³, àâòîð³â íàéêðàùèõ
ðîá³ò çàïðîñÿòü äî Ëèòâè â ðàìêàõ êóëüòóðíîãî îá-
ì³íó â 2017 ðîö³.

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ äî îðã-
êîì³òåòó (òåë.: 044-501-01-15, 044-400-43-01) �

«Ñåðöÿ Ê³áîðã³â» ïðîâåëè 
ïàòð³îòè÷íèé êâåñò

Áðàòè Êëè÷êè ïðîòåñòóâàëè íîâó á³ãîâó äîð³æêó
íàâêîëî îçåðà Òåëüá³í

Ó Áàáèíîìó ßðó â³äêðèëè ìîíóìåíò
«Ðîìñüêà Êèáèòêà»

ÄÎ 75-èõ ðîêîâèí òðà-
ãåä³¿ â Áàáèíîìó ßðó, ó
Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðè-
êî-ìåìîð³àëüíîìó çàïî-
â³äíèêó «Áàáèí ßð», â
ïàì’ÿòü ïðî ðîì³â, ðîç-
ñòð³ëÿíèõ ó 1941 ðîö³,
â³äêðèëè ìîíóìåíò
«Ðîìñüêà Êèáèòêà».

Ñòâîðåííÿ ïàì’ÿòíè-
êà áóëî ³í³ö³éîâàíå ó 1998
ðîö³ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì
òîâàðèñòâîì ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè ðîìñüêîãî íà-
ðîäó «Ðîìàí³ïå». ¯¿ àâòîð — âñåñâ³òíüîâ³äîìèé óêðà¿íñüêèé àðõ³-
òåêòîð, ñêóëüïòîð Àíàòîë³é ²ãíàùåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïî÷àòêî-
âèé âàð³àíò ìàâ áóòè âèòî÷åíèé ç êàìåíþ, âò³ì ïðîåêò çì³íèëè ³
êèá³òêó âèãîòîâèëè ç êîðàáåëüíî¿ ñòàë³ íà çàâîä³ «Ëåí³íñüêà êóç-
íÿ». Äðóãà íàçâà ïàì’ÿòíèêà — «×îðíèé æàõ», àáî Êàë³ Òðàø (Kali
Tras) — ãåíîöèä öèãàí ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ó âåðåñí³ 1941 ðîêó â Áàáèíîìó ßðó ðîçñòð³ëÿëè ï’ÿòü ðîìñüêèõ
òàáîð³â, ñåðåä ÿêèõ çäåá³ëüøîãî áóëè ë³òí³ ëþäè, æ³íêè òà ä³òè. Çà
ñâ³äêàìè î÷åâèäö³â, íà ñòðàòó âîíè ¿õàëè ç ï³ñíÿìè òà â òðàäèö³é-
íîìó ÿñêðàâîìó âáðàíí³ �

«²íòåëåêò» äÿêóº äåïóòàòàì Êè¿âðàäè

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß, áàòüê³âñüêèé
òà ó÷í³âñüêèé êîëåêòèâ ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ç
ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåì-
íèõ ìîâ «²íòåëåêò» âèñëîâëþ-
þòü âåëèêó ïîäÿêó äåïóòàòàì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè: ßðîñëà-
âó Ä³äåíêó, Ìàêñèìó Êîíîáàñó,
Àíäð³þ Àíäðººâó, Àëë³ Øëàïàê
òà âñ³ì ÷ëåíàì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ÿê³,
âèõîäÿ÷è ç äåðæàâíèöüêèõ ïî-
çèö³é ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, ãëè-
áîêî óñâ³äîìëþþ÷è, ùî îñâ³òà —
îñíîâà ñòðàòåã³÷íî¿ ïîë³òèêè íà-
øî¿ äåðæàâè, íå äîïóñòèëè çðè-
âó ñâîº÷àñíîãî ïî÷àòêó íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ó íàøîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ é ïîçèòèâíî
âèð³øèëè ïèòàííÿ ùîäî íàäàí-
íÿ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëü-
íî — âèõîâíîãî ïðîöåñó.

Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà «²íòå-
ëåêò» º îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ øê³ë
ñòîëèö³, ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ
òà ó÷í³ ÿêî¿ ïðîñëàâëÿþòü ñâî-
¿ìè äîñÿãíåííÿìè ³ì³äæ íàøî-
ãî ì³ñòà òà âñ³º¿ Óêðà¿íè íà ì³æ-
íàðîäíîìó ïðîñòîð³.

Ìè âäÿ÷í³ äåïóòàòàì çà ¿õ

ïðèíöèïîâó ãðîìàäÿíñüêó ïî-
çèö³þ, çà íåáàéäóæ³ñòü òà àêòèâ-
íó ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ ðîçáóäîâè
îñâ³òè Óêðà¿íè òà ðîçâèòîê óêðà-
¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè.

²í³ö³àòèâíà ä³ÿëüí³ñòü çãàäà-
íèõ äåïóòàò³â äàº ìîæëèâ³ñòü
ñòâåðäèòèñÿ ó äîòðèìàíí³ çà-
êîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà
íà ð³âí³ ì³ñüêî¿ Ðàäè òà íàä³¿ íà
çàõèñò ïðàâ ëþäèíè.

Ìè âäÿ÷í³ öèì ëþäÿì, ÿê³ íå
ò³ëüêè äáàþòü ïðî ñâî¿ îêðóãè,
ïðî ñâî¿õ âèáîðö³â, à é ï³êëóþ-
òüñÿ ³ âáîë³âàþòü çà ñâ³é íàðîä,
çà éîãî ìàéáóòíº. À ìàéáóòíº
íàøî¿ êðà¿íè — öå ä³òè.

² ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ñàìå
ö³ äåïóòàòè ãëèáîêî óñâ³äîìëþ-
þòü âåëèêó äóõîâíó ñèëó îñâ³òè
òà ¿¿ çíà÷åííÿ.

Äÿêóºìî çà òàêèõ â³ääàíèõ
ïàòð³îò³â Óêðà¿íè, ÿê³ ã³äíî ïðåä-
ñòàâëÿþòü Êè¿âðàäó òà ôîðìó-
þòü ãóìàí³ñòè÷íó ïîë³òèêó íà-
øî¿ äåðæàâè! �

Ç ïîâàãîþ, Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè,

ïåäàãîã³÷íèé òà 

áàòüê³âñüêèé êîëåêòèâè 

ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè «²íòåëåêò»
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