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íîâèíè

Íå â ãðîøàõ ùàñòÿ,
à â ¿õ âèêîðèñòàíí³

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè Â³òàë³é Êëè÷êî çàïðîïîíó-
âàâ äåïóòàòàì â³äïîâ³äàëüíî ñêî-
ðèãóâàòè áþäæåò ñòîëèö³ òà çá³ëü-
øèòè âèäàòêè íà îõîðîíó çäî-
ðîâ’ÿ, îñâ³òó, ÆÊÃ, áåçïåêó ³ äîïî-
ìîãó ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ òà Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Ìåð â³äçíà÷èâ, ùî çà 9 ì³ñÿ-
ö³â öüîãî ðîêó äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíè-
ö³ íàä³éøëî 27,8 ìëðä ãðí, ùî
ñêëàäàº ïîíàä 118 â³äñîòê³â äî
ïëàíó. «Â³äïîâ³äíî äî áþäæåòíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà, öå äàº íàì ïîâ-
íîâàæåííÿ ñêîðèãóâàòè áþäæåò
ñòîëèö³. Òîìó, ïðîïîíóºòüñÿ çá³ëü-
øèòè äîõ³äíó ÷àñòèíó áþäæåòó
ìàéæå íà 3 ìëðä ãðèâåíü», — çà-
ÿâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Çà éîãî ñëîâàìè,öå äàº ìîæëè-
â³ñòü âèä³ëèòè ïîíàä 13 ìëí ãðí
äëÿ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó îäíîðàçî-
âî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì
çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³, íà ï³ëüãîâå ïåðåâåçåí-
íÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí —
23,6 ìëí ãðí, íà çàõîäè ïðîãðàìè
«Çäîðîâ’ÿ êèÿí» äëÿ ïðèäáàííÿ ìå-
äèêàìåíò³â, çîêðåìà ³ äëÿ îíêîëî-
ã³÷íîãî öåíòðó — 10 ìëí ãðí. Ùå
85,8 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü íà ïîòî÷-
í³ âèäàòêè â çàêëàäàõ îñâ³òè,íà ô³-
íàíñîâó ï³äòðèìêó êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ç óòðèìàííÿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó—448,3
ìëí ãðí. Íà âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³-
ëüîâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðî-
ô³ëàêòèêè òà ïðîòèä³¿ çëî÷èííî-
ñò³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ïåðøî¿ ÷åðãè ºäèíî¿ ñèñòåìè
â³äåîíàãëÿäó ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà-
÷åíî 30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Òà íàéá³ëüøó ñóìó ïðîïîíóº-
òüñÿ ñïðÿìóâàòè íà ïðîãðàìó ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ñòîëèö³ — ìàéæå 1,6 ìëðä ãðí. Îñ-
íîâíèé àêöåíò ïðè âèçíà÷åíí³
äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ çðîá-
ëåíî íà îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëà-
äó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó — 735
ìëí ãðí (öå 40 àâòîáóñ³â, 48 òðî-
ëåéáóñ³â òà 8 òðàìâà¿â). Ç îãëÿäó
íà íàáëèæåííÿ çèìè, 96 ìëí ãðí
âèä³ëÿºòüñÿ íà çàêóï³âëþ ñïåö-
òåõí³êè, 280 ìëí ãðí íà ïðèäáàí-
íÿ æèòëà, íàñàìïåðåä äëÿ êèÿí-
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ ³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Íà ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ
ï³ñåííîãî êîíêóðñó íàñòóïíîãî
ðîêó Êè¿âðàäà âèä³ëèëà 200 ìëí
ãðí. Öüîãîð³÷ ïåðåäáà÷åíî 50 ìëí
ãðí, ðåøòó 150 ìëí ãðí — çàïëà-
íîâàíî îñâî¿òè íàñòóïíîãî ðîêó.

Äåïóòàòè âèð³øèëè äîëþ 
ñì³òòºâîãî ïîë³ãîíó
â Ï³äã³ðöÿõ

ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, íà ïîë³-
ãîí³ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³ ³ñíóº ïîòåíö³é-
íà çàãðîçà âèíèêíåííÿ íàäçâè-
÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðó. Ñàìå òîìó âèíèêëà íå-
îáõ³äí³ñòü çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â
ùîäî âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïè-
òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç åêñïëóàòàö³ºþ
öüîãî îá’ºêòà.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè,
íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ òà åêîëîã³÷í³
íàñë³äêè â³ä ðîáîòè ïîë³ãîíó ñïî-

íóêàþòü ñòîëè÷íó âëàäó äî âèêî-
íàííÿ êîìïëåêñíîãî ñòðàòåã³÷-
íîãî ïëàíó ùîäî óòèë³çàö³¿ ñì³ò-
òÿ. Çîêðåìà íåîáõ³äíî ðîçøèðè-
òè ïîòóæíîñò³ ñèñòåìè î÷èñòêè
ô³ëüòðàòó. Öå ïëàíóþòü çðîáèòè
äî æîâòíÿ 2017 ðîêó. À äî ê³íöÿ
öüîãî ðîêó íåîáõ³äíî âèêîíàòè
ðîáîòè ç óêðèòòÿ ³çîëþâàëüíèì
øàðîì äåâ’ÿòè ãåêòàð³â ïîë³ãîíó
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Òàêîæ çàïðî-
ïîíîâàíî çàïîá³ãàòè íåçàêîííî-
ìó ïåðåáóâàííþ ô³çè÷íèõ òà þðè-
äè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ íåçàêîííî-
ìó çáèðàííþ âòîðñèðîâèíè íà
òåðèòîð³¿ ñì³òòºçâàëèùà. Çàãà-
ëîì, äî æîâòíÿ 2018 ðîêó ïîë³-
ãîí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
ó Ï³äã³ðöÿõ ïëàíóºòüñÿ ïîâí³ñòþ
çàêðèòè.

Äåïóòàòàì äîâåëîñÿ...
ïîâòîðíî ãîëîñóâàòè 
çà ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî 

Ó÷îðà äîñèòü åôåêòèâíà ðîáîòà
äåïóòàò³â óïðîäîâæ äíÿ ëåäü íå
ï³øëà íàí³âåöü ÷åðåç âèïàäîê íå-
ïåðñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ ââå-
÷åð³. Òîæ  Êè¿âðàäà çìóøåíà áó-
ëà ñêàñóâàòè ïîïåðåäí³ ðåçóëüòà-
òè ãîëîñóâàííÿ òà ðîçãëÿíóòè ïî-
âòîðíî âñ³ ïèòàííÿ.

«Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè
çàÿâè, ïåðåãëÿäó â³äåî, ìè ç’ÿñó-
âàëè, ùî ìàâ ì³ñöå âèïàäîê íå-
ïåðñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ. Öå
íåïðèïóñòèìî, ùî ó ñåñ³éíèé çàë

ïîòðàïëÿº ñòîðîííÿ ëþäèíà òà
ùå é ãîëîñóº!» — çàÿâèâ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í äîðó÷èâ ñåêðåòàðþ Êè¿â-
ðàäè Âîëîäèìèðó Ïðîêîï³âó ïðî-
âåñòè ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³
ç’ÿñóâàòè, õòî öÿ ëþäèíà ³ ÿê âî-
íà ïîòðàïèëà äî ñåñ³éíî¿ çàëè, à
òàêîæ ç’ÿñóâàòè, ÿê ó íå¿ îïèíè-
ëàñÿ äåïóòàòñüêà êàðòêà äëÿ ãî-
ëîñóâàííÿ.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ äîðó÷èâ
ãîëîâ³ ðåãëàìåíòíî¿ êîì³ñ³¿ Îëå-
ãó Ìàêàðîâó ðîçãëÿíóòè íà çàñ³-
äàíí³ êîì³ñ³¿ öåé êðè÷óùèé âè-
ïàäîê ³ íàäàòè ñâî¿ âèñíîâêè.
«Òàêîæ ç öüîãî äíÿ (³ áóäå â³äïî-
â³äíå äîðó÷åííÿ), â ñåñ³éíó çàëó
äîïóñêàòèìóòüñÿ ëèøå äåïóòàòè
Êè¿âðàäè, òåõí³÷íèé ïåðñîíàë,
ïðåäñòàâíèêè ñåêðåòàð³àòó Êè-
¿âðàäè òà ÊÌÄÀ», — íàãîëîñèâ
ìåð Êèºâà.

Ó êóëóàðàõ ñåñ³éíî¿ çàëè, â³ä-
çíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà,
ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³ ò³ëüêè ïî-
ì³÷íèêè äåïóòàò³â, àêðåäèòîâàí³
æóðíàë³ñòè ³ çàïðîøåí³ äëÿ âè-
ñòóï³â ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäè. «Áî
â òàêèõ óìîâàõ, êîëè òóò ïðîõ³ä-
íèé äâ³ð, õ³áà ìîæå Êè¿âðàäà åôåê-
òèâíî ïðàöþâàòè é óõâàëþâàòè
ð³øåííÿ? — ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.— ×åðåç öåé âèïàäîê ìè
çìóøåí³ ñêàñóâàòè ïîïåðåäí³ ðå-
çóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ, íà ÿê³ âè-
òðàòèëè ö³ëèé äåíü, òà ðîçãëÿíó-
òè ïîâòîðíî âñ³ ïèòàííÿ» �

Áþäæåò ñòîëèö³ êîðèãóâàëè... äâ³÷³
� Íåçàâæàþ÷è íà âèïàäîê, ÿêèé ñòàâñÿ ó÷îðà â ñåñ³éí³é çàë³, äåïóòàòè Êè¿âðàäè

ïîâòîðíî ãîëîñóâàëè çà âæå ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ

Æèòëîâ³ áóäèíêè 
îáëàäíàþòü îõîðîííîþ
ñèñòåìîþ äëÿ çàõèñòó
ë³÷èëüíèê³â 
òà ë³ôòîâîãî îáëàäíàííÿ

Äëÿ òîãî, ùîá çàõèñòèòè òåïëîâ³ ë³-

÷èëüíèêè â³ä êðàä³æîê, êèÿíè ìîæóòü

îñíàñòèòè áóäèíîê ñèãíàë³çàö³ºþ.

Ì³ñüêà âëàäà â³çüìå íà ñåáå âñòàíîâ-

ëåííÿ òàêîãî îáëàäíàííÿ, à ìåøêàí-

ö³ îïëà÷óâàòèìóòü ïîäàëüøå éîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, ì³ñòî ïðî-

âåëî ñëóæáîâ³ ïåðåâ³ðêè ùîäî ôàê-

ò³â êðàä³æîê.

«ß äîðó÷èâ êîìóíàëüíèì ñëóæ-

áàì çàáåçïå÷èòè òåõí³÷í³ çàõîäè çà-

õèñòó ïðèëàä³â îáë³êó,òàê³ ÿê ìåòàëå-

â³ êàðêàñè, âñòàíîâëåííÿ çàìê³â íà

äâåðÿõ òîùî. Öå, çâè÷àéíî, óñêëàä-

íþº ðîáîòó çëîâìèñíèêàì, àëå ãà-

ðàíòîâàíîãî çàõèñòó íå çàáåçïå÷óº.

Ìè ïðîïîíóºìî ëþäÿì ï³ä³éòè á³ëüø

êîìïëåêñíî äî ïèòàííÿ çàõèñòó áóäèí-

êó. Ùîá âñòàíîâèòè îõîðîííó ñèñòå-

ìó, êèÿíè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ çà òå-

ëåôîíîì 1557 (044)500-15-57 — ç

ìîá³ëüíîãî ³ çàëèøèòè çàÿâêó.Ìè íà-

äàºìî íåîáõ³äí³ ³íñòðóêö³¿, îäíàê ð³-

øåííÿ ìàº áóòè ïðèéíÿòå íà çàãàëü-

íèõ çáîðàõ á³ëüø³ñòþ ìåøêàíö³â, íå

ìåíøå 75 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-

êîñò³ ñï³ââëàñíèê³â. Ï³ñëÿ öüîãî ìè

ðîçïî÷íåìî ñï³ëüíó ðîáîòó, ÿêà ñòî-

ñóºòüñÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà òåõí³÷íî-

ãî âèêîíàííÿ ïðîåêòó»,— çàÿâèâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Óñüîãî â ñòîëèö³ âèêðàäåíî 407

ë³÷èëüíèê³â òåïëà. Ëèøå 2016 ðîö³

áóëî âêðàäåíî 241 îäèíèöþ ïðèëà-

ä³â îáë³êó .

Ïåðåõîäèìî 
íà çèìîâèé ÷àñ

30 æîâòíÿ î 04.00 ñòð³ëêè ãîäèííè-

êà â Óêðà¿í³ ïåðåâåäóòü íà îäíó ãîäè-

íó íàçàä. Òàêèì ÷èíîì, â í³÷ ³ç ñóáî-

òè íà íåä³ëþ ìîæíà áóäå ïîñïàòè

äîâøå.

Ïåðåõ³ä íà çèìîâèé ÷àñ ó íàø³é

êðà¿í³ â³äáóäåòüñÿ çã³äíî ç ïîñòàíî-

âîþ óðÿäó ¹ 509 â³ä 13 òðàâíÿ 1996

ðîêó «Ïðî ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ÷àñó

íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè».Ó 2016 ðîö³ ïå-

ðåõ³ä íà çèìîâèé ÷àñ áóäå îñòàíí³ì—

ÿê ïîâ³äîìëÿþòü îô³ö³éí³ äæåðåëà,

á³ëüøå ñï³ââ³ò÷èçíèêè ïåðåâîäèòè ãî-

äèííèê íå áóäóòü. Êðà¿íà æèòèìå çà

çèìîâèì ÷àñîì,à ë³òí³é ñêàñîâóºòüñÿ.

Ë³êàð³ íàãàäóþòü, ùî ïðîáëåìè ç³

çäîðîâ’ÿì ÷åðåç çì³íó çèìîâîãî ³ ë³ò-

íüîãî ÷àñó âèíèêàþòü,çàçâè÷àé,ó ëþ-

äåé ³ç çàõâîðþâàííÿìè íåðâîâî¿ ³ ñåð-

öåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Âàæêî ïåðå-

áóäóâàòèñÿ íà íîâèé ðåæèì äíÿ îñî-

áàì ïîõèëîãî â³êó, ìàëåíüêèì ä³òÿì,

à òàêîæ ïðàö³âíèêàì, ÷èé òðóäîâèé

äåíü ïî÷èíàºòüñÿ ðàíî âðàíö³.Çäîðî-

â³é ëþäèí³ äëÿ àäàïòàö³¿ äî çì³íè ÷à-

ñó íåîáõ³äíî â³ä 3-õ äí³â äî òèæíÿ.

Çâèêíóòè äî çèìîâîãî ÷àñó íàáàãàòî

ëåãøå,í³æ äî ë³òíüîãî,àäæå çàâäÿêè ïå-

ðåâåäåííþ ãîäèííèê³â íà ãîäèíó íà-

çàä, âñòàâàòè íàáàãàòî ïðîñò³øå.
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Ïîïðè âå÷³ðí³é ³íöèíäåíò ó ñåñ³éí³é çàë³ ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè ñêîðèãóâàëè áþäæåò ñòîëèö³, çá³ëüøèâøè âèäàòêè 
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, îñâ³òó, ÆÊÃ, áåçïåêó ³ äîïîìîãó ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 

Òðàäèö³éíî íàïðèê³íö³
æîâòíÿ — íà ïî÷àòêó
ëèñòîïàäà, äåïóòàòè
Êè¿âðàäè ïåðåãëÿäàþòü
ïîêàçíèêè ñòîëè÷íî¿
ñêàðáíèö³, íàäõîäæåííÿ
äî ÿêî¿ çðîñòàþòü ³
äîõ³äíà ¿¿ ÷àñòèíà ñüî-
ãîäí³ ñòàíîâèòü ìàéæå 3
ìëðä ãðèâåíü. Ùîïðàâ-
äà, ÷åðåç âå÷³ðí³é ³íöè-
äåíò ó ñåñ³éí³é çàë³ íà-
ðîäíèì îáðàíöÿì
äîâåëîñÿ ïîâòîðíî ïðî-
ãîëîñóâàòè çà âæå ïðèé-
íÿò³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó
äåííîãî.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про оголошення конкурсів на зайняття вакантних 
посад державної служби категорії «Б»

Розпорядження № 992 від 24 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер"

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По"
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего"
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëü-

íèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿).

2. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà-

÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõî-

ðîííèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàº-

ìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåç-

ïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåç-

ïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿).

3. Âèçíà÷èòè, ùî Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³-

¿íâ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðî-

áîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíóº ôóíêö³¿ àäì³í³ñ-

òðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíèõ â³äáî-

ð³â íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè êàòåãîð³¿ «Á», îãîëîøåíèõ öèì ðîçïîðÿäæåí-

íÿì.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äî-

äàþòüñÿ.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà íà-

÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç

ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíà-

ìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõî-

ðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâî-

ïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî

äîäàþòüñÿ.

6. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³î-

íàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é

òà ×åðêàñüêèõ îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî

îãîëîøåííÿ êîíêóðñ³â òà óìîâ ¿õ ïðîâåäåííÿ â

åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî-

÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âèäàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про оголошення конкурсів 

на зайняття вакантних посад державної 
служби категорії «В» у апараті виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 

адміністрації)
Розпорядження № 991 від 24 жовтня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246,
Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби ка"
тегорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від
06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777,
розпорядження Київського міського голови від 15 вересня 2016 року № 903 «Про Конкурсну комісію з про"
ведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В» у апараті виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñ-

íåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ñàãàéäàêà ². Â.

óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå-

÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðîëü-

íî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü

çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî

çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

3. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíò-

íî¿ ïîñàäè ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïè-

òàíü âçàºìîä³¿ ç³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèìè

ñóá’ºêòàìè ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ óïðàâë³í-

íÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóï-

ö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿).

4. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàº-

ìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ

ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíà-

ìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëü-

íî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) (2 ïîñàäè).

5. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îñîáèñòîãî

ïðèéîìó ãðîìàäÿí óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåð-

íåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çàáåçïå÷åí-

íÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ óïðàâë³ííÿ

³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî

ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿

ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îïðàöþ-

âàííÿ ïðîåêò³â àêò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðà-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çàêîíîïðî-

åêòíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè þðèäè÷íîãî óïðàâ-

ë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) (2 ïîñàäè).

9. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíò-

íî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ìî-

í³òîðèíãó ñòàíó çàõèñòó ³íòåðåñ³â òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ñóäàõ çàãàëü-

íî¿ þðèñäèêö³¿ þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðà-

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

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

10. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíò-

íî¿ ïîñàäè ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó

ìîí³òîðèíãó ñòàíó çàõèñòó ³íòåðåñ³â òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ñóäàõ çàãàëü-

íî¿ þðèñäèêö³¿ þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïà-

ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿).

11. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿

ïîñàäè ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðó ðåæèì-

íî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

12. Âèçíà÷èòè, ùî Ëèòâèíåíêî Íàòàë³ÿ Ïåòð³â-

íà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè

â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³í-

íÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîíóº ôóíêö³¿

àäì³í³ñòðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíèõ

â³äáîð³â íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâ-

íèõ ñëóæáîâö³â çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-11 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

13. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ä-

ä³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ

ïîâíîâàæåíü Ñàãàéäàêà ². Â. óïðàâë³ííÿ êîí-

òðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíè-

ê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

14. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà íà-

÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çà-

áåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-

ñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ

êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóï-

íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

15. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóð-

ñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíèé ñïå-

ö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç³ ñïåö³àëü-

íî óïîâíîâàæåíèìè ñóá’ºêòàìè ó ñôåð³ ïðîòè-

ä³¿ êîðóïö³¿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ

òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ ãîëîâè àïàðàòó âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äî-

äàþòüñÿ.

16. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóð-

ñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî

ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðà-

âîîõîðîííèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü

âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çà-

áåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿

áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (2 ïîñàäè), ùî äîäàþòüñÿ.

17. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà â³ää³ëó îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðà-

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

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

äîäàþòüñÿ.

18. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóá-

ë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíîãî

çàáåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìà-

ö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

19. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóð-

ñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî

ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îïðàöþâàííÿ ïðîåêò³â àê-

ò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äî-

äàþòüñÿ.

20. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà â³ää³ëó çàêîíîïðîåêòíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿

ðîáîòè þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (2 ïîñàäè), ùî

äîäàþòüñÿ.

21. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó ñòàíó çàõèñòó ³íòå-

ðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ñó-

äàõ çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ þðèäè÷íîãî óïðàâë³í-

íÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

22. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïðîâ³äíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó ñòàíó çàõèñòó ³íòå-

ðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ñó-

äàõ çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ þðèäè÷íîãî óïðàâë³í-

íÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

23. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïðîâ³äíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà ñåêòîðó ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè àïà-

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

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

ùî äîäàþòüñÿ.

24. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó Ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³-

ã³âñüê³é òà ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìîâè

éîãî ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³ç-

í³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âè-

äàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

25. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу земельної ділянки громадянину 
Грігоряну Юрію Людвиковичу для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі 
на вул. Академіка Туполєва, 18"е 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 106/1110 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз"
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãð³ãî-

ðÿíó Þð³þ Ëþäâèêîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Àêà-

äåì³êà Òóïîëºâà, 18-å ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä

27.04.2015 ¹ 01104-000173957-014, ñïðàâà

Ä-7050).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãð³ãîðÿíó Þð³þ

Ëþäâèêîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0749 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:024:0011, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó â³ä 23.02.2015 ¹ ÍÂ-

8000159952015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Àêàäåì³êà

Òóïîëºâà, 18-å ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóò-

òÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð äàðóâàí-

íÿ íåæèëî¿ áóä³âë³ â³ä 25.03.2014).

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãð³ãîðÿíó Þð³þ Ëþäâèêîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

11.07.2014 ¹ 7024/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 02.02.2015

¹ 19-26-0.3-1541/2-15.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî 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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Михальченко Валентині Миколаївні 

на просп. Науки, 58 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва індивідуального гаража

Рішення Київської міської ради № 149/1153 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Михальченко Валентині Миколаївні на просп. Науки, 58 у Голосіївському райо"
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що немає нотаріально"посвідченої згоди землекористува"
ча на вилучення земельної ділянки чи її частини (приватної сервісно"комерційної фірми «Трансспорт»), ке"
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако"
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час"
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìèõàëü÷åíêî Âà-

ëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³ íà ïðîñï. Íàóêè, 58 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãà-

ðàæà (Ê-23336).

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

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

ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 151/1155 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, вра"
ховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням належить до території громад"
ських будівель і споруд (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 24.07.2014 № 7439/0/12"
1/19"14), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíà-

òîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25922).

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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Гаврилову Олександру 

Сергійовичу для обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на просп. Науки, 44, корп. 2 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 55/1059 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При"

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян"
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ãàâðèëîâó Îëåêñàíäðó Ñåðã³éî-

âè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. Íàóêè,

44, êîðï. 2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9165).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãàâðèëîâó Îëåê-

ñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0680 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:79:619:0084) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. Íà-

óêè, 44, êîðï. 2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãàâðèëîâó Îëåêñàíäðó Ñåð-

ã³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. 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 âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè 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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці 
Гур’євій Олені Євгенівні на вул. Гоголя, 16"в 

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

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 144/1148 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ãóð’ºâ³é Îëåí³ ªâãåí³âí³ íà âóë. Ãîãîëÿ, 16-â ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22784)».

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
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Про надання земельної ділянки Київському 
університету права Національної академії наук України 

для експлуатації та обслуговування навчального 
корпусу на вул. Довнар"Запольського, 7 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 97/1101 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк"
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що
земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадас"
тру про земельну ділянку від 10.06.2015 № НВ"8000184352015) та право комунальної власності територіальної
громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.08.2015 № 41713611), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòó ïðàâà Íà-

ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0346 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:104:0056),

â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó íà âóë. Äî-

âíàð-Çàïîëüñüêîãî, 7 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (À-21865).

2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:104:0056) êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà àê-

òîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè äî çåìåëü

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

3. Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòó ïðàâà Íàö³îíàëü-

íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.09.2015 ¹ 057041-15815.

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî 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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «Буклія» договору 

оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправної станції на просп. Мінському

(біля автостанції «Полісся») у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 82/1086 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер"
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само"
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Буклія» від
15.03.2012 № КОП"0662, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.03.2007 ¹ 85-6-00317

(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä

24.01.2011 ¹ 85-6-00499) ïëîùåþ 0,1772

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:170:0001),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà

òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Áóêë³ÿ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà ïðîñï.

Ì³íñüêîìó (á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ «Ïîë³ññÿ») ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³  ì. Êèºâà (ñïðàâà 

¹ À-21797).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянкам Семенчук Олені Федорівні 

та Семків Юлії Миколаївні на вул. Срібнокільській, 16"в 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування дитячого 
спортивно"розважального комплексу

Рішення Київської міської ради № 165/1169 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянкам Семенчук Олені Федорівні та Семків Юлії Миколаївні на вул. Срібнокільській,
16"в у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, зважаючи на те, що земельна ділянка вільна від
забудови (немає заявленого у клопотанні майна) та знаходиться в межах прибережної захисної смуги озе"
ра Срібний Кіл, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêàì Ñåìåí÷óê Îëå-

í³ Ôåäîð³âí³ òà Ñåìê³â Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ íà âóë. Ñð³á-

íîê³ëüñüê³é, 16-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 25 ðîê³â äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äè-

òÿ÷îãî ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó

(Ê-24507).

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

ëÿíêè â³ä 02.03.2007 ¹ 85-6-00317 (³ç çì³íàìè,

âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 24.01.2011 ¹ 85-6-

00499), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Áóêë³ÿ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 02.03.2007 ¹ 85-6-00317 (³ç çì³íà-

ìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 24.01.2011 ¹ 85-

6-00499).

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.07.2015 ¹ 057041-

13603.

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 з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» на вул. Жулянській, 5 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва, 

обслуговування та експлуатації житлових будинків 
для забезпечення житлом учасників АТО та громадян, 

які перебувають на квартирному обліку
Рішення Київської міської ради № 108/1112 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких за"
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час"
тини 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

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðè-

çíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» íà âóë. Æóëÿíñüê³é,

5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 3,15 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà

ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îá-

ë³êó, çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-24681).

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 продаж земельної ділянки громадянці 
Черноті Наталії Володимирівні для експлуатації 

та обслуговування торговельного павільйону 
на вул. Андрія Малишка, 3"д у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 79/1083 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень

Закону України від 06.09.2012 № 5245"VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз"
межування земель державної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:172:0004) íà âóë. Àíäð³ÿ Ìà-

ëèøêà, 3-ä ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(ñïðàâà ¹ Ñ-1298).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ðîç-

ì³ð³ 589256,00 ãðí (ï’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òè-

ñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà

ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê

ïðî âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.11.2015).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åðíîò³ Íàòàë³¿ Âîëî-

äèìèð³âí³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:172:0004)

ïëîùåþ 0,0205 ãà çà 589256,00 ãðí (ï’ÿòñîò â³ñ³ì-

äåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü ãðè-

âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà âóë. Àíäð³ÿ

Ìàëèøêà, 3-ä ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿíö³

×åðíîò³ Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè íà âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, 3-ä ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â äâî-

òèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ îôîðì-

ëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:172:0004)

ïëîùåþ 0,0205 ãà íà âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, 3-ä ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà

óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

6. Ãðîìàäÿíö³ ×åðíîò³ Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âí³:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè ñïëàòè Ïî-

êóïöåì ïîâíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ

ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 6 —

8 óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè ãðîìàäÿíêó ×åðíîòó Íàòàë³þ

Âîëîäèìèð³âíó, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî

ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. 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»
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Бобкову Володимиру Юрійовичу на вул. Марка Черемшини 
у Дніпровському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 161/1165 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Бобкову Володимиру Юрійовичу на вул. Марка Черемшини у Дніпровському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає міс"
тобудівній документації за функціональним призначенням (відповідно до Генерального плану міста, затвер"
дженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призна"
ченням належить до території багатоповерхової житлової забудови, витяг з Містобудівного кадастру Києва
від 08.12.2015 № 17467/0/12/12"03"15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áîáêîâó Âîëî-

äèìèðó Þð³éîâè÷ó íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-26514).

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

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

з обмеженою відповідальністю «Меридіана Союз», 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» на вул. Тампере, 11"а 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівлі 
адміністративно"побутового призначення

Рішення Київської міської ради № 120/1124 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Меридіана Союз», ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНО"
МУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» на вул. Тампере, 11"а у Дніпровському районі м. Києва та до"
дані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне"
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìå-

ðèä³àíà Ñîþç», ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÒÐÅÑÒ «ÊÈ¯ÂÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ»

íà âóë. Òàìïåðå, 11-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ àäì³í³ñ-

òðàòèâíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26294).

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 згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС»

на перетині вул. Червоногвардійської та вул. Червоноткацької 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
торговельно"розважального комплексу

Рішення Київської міської ради № 119/1123 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС» на
перетині вул. Червоногвардійської та вул. Червоноткацької у Деснянському районі м. Києва та додані доку"
менти, керуючись статтями 9, 79"1 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеуст"
рій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе"
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс"
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè çãîäó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÌÀÐÊÅÒ ËÞÊÑ»

íà ïåðåòèí³ âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüêî¿ òà âóë.

×åðâîíîòêàöüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ïëîùåþ 5,7882 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà), ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌ-

ÔÎÐÒ ÌÀÐÊÅÒ ËÞÊÑ» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.03.2010 ¹ 62-

6-00550, çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-26316).

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 продаж земельної 
ділянки громадянину 

Деркачу Ігорю Володимировичу 
для експлуатаціїта обслуговування 

магазину ритуальних послуг 
на вул. Крайній, 10"а у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 73/1077 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 120, 123, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про зем"

леустрій» та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245"VI «Про вне"
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:62:268:0007) ãðîìàäÿíèíó Äåð-

êà÷ó ²ãîðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ðèòóàëüíèõ ïîñëóã íà

âóë. Êðàéí³é, 10-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ä-7583).

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:268:0007) íà âóë. Êðàéí³é, 10-à

ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 92626,00 ãðí (äåâ’ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñò-

ñîò äâàäöÿòü ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-

ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî

âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.12.2015).

4. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Äåðêà÷ó ²ãîðþ Âîëî-

äèìèðîâè÷ó çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:268:0007)

ïëîùåþ 0,0060 ãà çà 92626,00 ãðí (äåâ’ÿíîñòî

äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò äâàäöÿòü ø³ñòü ãðèâåíü 00 êî-

ï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãà-

çèíó ðèòóàëüíèõ ïîñëóã íà âóë. Êðàéí³é, 10-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 

¹ ª-1329).

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó

Äåðêà÷ó ²ãîðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè íà âóë. Êðàéí³é, 10-à ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â

äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ

îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:268:0007) ïëîùåþ 0,0060 ãà íà

âóë. Êðàéí³é, 10-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-

íÿì.

7. Ãðîìàäÿíèíó Äåðêà÷ó ²ãîðþ Âîëîäèìèðî-

âè÷ó:

7.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè ñïëàòè ïî-

êóïöåì ïîâíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ

ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 6 —

7 óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

9. Ïîïåðåäèòè ãðîìàäÿíèíà Äåðêà÷à ²ãîðÿ

Âîëîäèìèðîâè÷à, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³ä-

íî äî ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-

¿íè.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

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 статусу скверу земельній ділянці, 
що розташована на вул. Миколи Закревського 

між будинками №№ 33, 35 та 37 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 717/717 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре"

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс"
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за"
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово"комунального господарства Укра"
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки"
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,36 ãà, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ìè-

êîëè Çàêðåâñüêîãî ì³æ áóäèíêàìè ¹¹ 33, 35 òà

37 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êî-

ðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ òà

áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-

ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-

òèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ-

÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-

â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì

âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà-

÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

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»
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Про визначення переліку земельних ділянок 
для опрацювання можливості продажу їх 

(або права оренди на них) на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 74/1078 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За"
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких за"
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою впо"
рядкування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíà÷èòè ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî ïðà-

âà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ñïðàâà ¹ ª-1328).

2. Íàäàòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë:

2.1. Íà îïðàöþâàííÿ âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ð³øåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ìîæóòü

áóòè âèñòàâëåí³ íà çåìåëüí³ òîðãè.

2.2. Íà ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëå-

óñòðîþ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ï³äãîòîâ-

êè âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê äî ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ.

3. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè îðãàí³-

çàö³éíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ òà

ïðîâåäåííÿì çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê (àáî ïðàâà îðåíäè íà íèõ), âè-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî

äî Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ïðè ïîãîäæåíí³ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàáåçïå÷èòè íà-

äàííÿ Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ì³ñòî-

áóä³âíèõ óìîâ ³ îáìåæåíü ùîäî çàáóäîâè çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

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 громадянці 
Курчінській Ользі Ігорівні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Федосєєва, 20 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 236/236 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóð÷³íñüê³é Îëüç³ ²ãî-

ð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:150:0070) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ôåäîñººâà, 20 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9057).

2. Ãðîìàäÿíö³ Êóð÷³íñüê³é Îëüç³ ²ãîð³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà 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 âëàñíèêà 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¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення договору оренди земельних 
ділянок публічному акціонерному товариству 

«Фармак» для експлуатації та обслуговування 
комплексу будівель і споруд на вул. Фрунзе, 74 

у Подільському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 459/459 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи звернення публічного акціонер"
ного товариства «Фармак» від 07.06.2011 № 17/142 та від 22.08.2012 № 17/191, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê â³ä 08.12.2006 ¹ 85-6-00299 çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 0,4371 ãà (êàäàñòðîâ³ íîìåðè

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 8 5 : 2 8 1 : 0 0 0 6 ,

8000000000:85:281:0007), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «Ôàðìàê» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

ï³äñòàâ³ ïóíêòó 11 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 05.07.2001 ¹ 380/1356 «Ïðî íàäàííÿ ³

âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê» òà â³ä 26.09.2002

¹ 5/165 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.2002 ¹ 95/1529» (ñïðà-

âà ¹ À-19201).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê â³ä 08.12.2006 ¹ 85-6-00299, à ñà-

ìå: ñëîâà «â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ôàð-

ìàê» çàì³íèòè ñëîâàìè «ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå

òîâàðèñòâî «Ôàðìàê» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê â³ä 08.12.2006 ¹ 85-6-00299, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ôàð-

ìàê» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíî-

äàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 08.12.2006

¹ 85-6-00299.

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 передачу громадянці Хоменко Людмилі 
Григорівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Левадній, 20"к у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 430/430 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що"

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Õîìåí-

êî Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 20-ê ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-16956).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õîìåíêî Ëþäìèë³

Ãðèãîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:282:0148) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 20-ê ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õîìåíêî Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.11.2011

¹ 13725/0/18/09, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-

ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

â ì. Êèºâ³ â³ä 09.06.2011 ¹ 05-08/1618, äî÷³ð-

íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 15.10.2010 ¹ 314, Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.11.2012

¹ 05-9349.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

êè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çà-

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. 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

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Панорама"інвест» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування майнового комплексу 

(адміністративних та складських приміщень) 
на вул. Жулянській, 10 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 455/455 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист"звернення товариства
з обмеженою відповідальністю «Панорама"інвест» від 03.04.2012 № 14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.06.2007 ¹ 79-6-00516

ïëîùåþ 1,2628 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:716:0003), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «Ïàíîðàìà-³íâåñò» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî êîì-

ïëåêñó (àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³-

ùåíü) íà âóë. Æóëÿíñüê³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 585/642 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Ïàíîðàìà-³íâåñò» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî êîì-

ïëåêñó (àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³-

ùåíü) íà âóë. Æóëÿíñüê³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-20029).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.06.2007 ¹ 79-6-00516, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ïàíîðàìà-³íâåñò»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 26.06.2007 ¹ 79-6-00516.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12.12.2013 

¹ 05704-26206.

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
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 189/1502

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 № 982 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 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, протипожежного, технічно*
го стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

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

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñ-

íåííÿ 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, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 42/1095 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïîçèö³¿ ¹ 46 ðîçä³ëó «Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí», ¹¹ 24, 25 ðîçä³ëó «Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí»Òà-

ðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-

ð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðà-

õóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ 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 10 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 579, çàðåºñòðîâàíèõ

â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 26/943 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

11 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1191) âèêëþ÷èòè.

3. Ïîçèö³¿ ¹ 6 ðîçä³ëó «Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí», ¹ 5 ðîçä³ëó «Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí» Òàðè-

ô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-

ð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ 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, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä15 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

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 189/1502

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 25.10.2016 ðîêó ¹ 982

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

54 КП "Спецжитлофонд" вул. Жилянська 74 0,8469 0,2076 0,3007 0,0000 0,3985 0,0000 0,8132 0,0019 0,0048 0,0329 0,1572 0,1968 0,0224 0,1210 0,0000 0,1775 0,2387 0,35 4,65 � 4,19 �

55 КП "Спецжитлофонд" вул. Жилянська 76 0,5929 0,6242 0,2849 0,0000 0,2782 0,0000 0,8134 0,0001 0,0004 0,1797 0,3821 0,1970 0,0156 0,0847 0,0000 0,2582 0,3891 0,41 5,41 4,53 4,87 4,08

56 КП "Спецжитлофонд" пров. Моторний 8 0,7452 0,3646 0,0216 0,0000 0,0000 0,0000 0,6060 0,0014 0,0036 0,0794 0,0000 0,0000 0,0000 0,1063 0,0000 0,1989 0,0000 0,21 2,81 2,81 2,53 2,53

57 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Дубініна Володі 7/14 0,7202 0,2071 0,0709 0,0000 0,2155 0,3693 0,8122 0,0034 0,0000 0,0845 0,3183 0,4512 0,0530 0,0715 0,0003 0,4089 1,1006 0,59 6,57 4,80 6,57 4,80

58 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ломоносова 83�а 1,1697 0,1986 0,3292 0,0000 0,3391 0,2138 0,8198 0,0048 0,0000 0,0000 0,3025 0,3008 0,0506 0,0867 0,0001 0,6863 0,1905 0,56 6,31 5,60 6,31 5,60

59 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська 1 0,6002 0,2749 0,1176 0,0000 0,4199 0,1958 0,8191 0,0027 0,0000 0,0000 0,6925 0,3183 0,0184 0,0967 0,0001 0,7390 0,2164 0,54 6,06 5,21 6,06 5,21

60 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська 1�а 0,6174 0,2557 0,1523 0,0000 0,4325 0,2164 0,8209 0,0028 0,0000 0,0000 0,7968 0,3037 0,0189 0,0994 0,0001 0,5349 0,2228 0,54 6,01 5,13 6,01 5,13

61 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська 3�в 0,5765 0,2832 0,0721 0,0000 0,4290 0,2312 0,8214 0,0028 0,0000 0,0000 0,9216 0,2400 0,0204 0,0836 0,0001 0,6346 0,2210 0,54 6,10 5,22 6,10 5,22

56 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ахматової Анни 22 0,2878 0,2275 0,1129 0,0000 0,3696 0,0786 0,8091 0,0006 0,0000 0,0000 0,2574 0,1127 0,0228 0,0581 0,0000 1,2915 0,5239 0,50 5,58 4,38 5,58 4,38

57 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Григоренка
Петра

14 0,6794 0,2546 0,2547 0,0000 0,3876 0,0683 0,8228 0,0031 0,0000 0,0000 0,4043 0,1514 0,0396 0,1006 0,0000 0,7596 0,1931 0,49 5,54 4,76 5,54 4,76

58 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова 40�є 0,4863 0,2770 0,0835 0,0000 0,2759 0,2244 0,8203 0,0027 0,0000 0,0000 0,5072 0,1615 0,0524 0,0978 0,0001 0,4404 0,6238 0,49 5,45 4,24 5,45 4,24

59 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова 40�ж 0,4847 0,2804 0,0995 0,0000 0,2660 0,2249 0,8177 0,0026 0,0000 0,0000 0,4780 0,1593 0,0506 0,0945 0,0001 0,4836 0,6013 0,49 5,43 4,27 5,43 4,27

60 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова 40�з 0,4877 0,2786 0,0918 0,0000 0,2831 0,2503 0,8214 0,0028 0,0000 0,0000 0,5084 0,1709 0,0542 0,0970 0,0001 0,3543 0,6400 0,48 5,43 4,19 5,43 4,19

61 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 20 0,5009 0,2565 0,2535 0,0000 0,3764 0,0744 0,8211 0,0030 0,0000 0,0000 0,3455 0,1040 0,0333 0,0798 0,0000 0,6530 0,3208 0,46 5,14 4,20 5,14 4,20

62 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 34 0,3941 0,2384 0,2388 0,0000 0,3538 0,0615 0,8218 0,0032 0,0000 0,0000 0,3640 0,1085 0,0175 0,0775 0,0000 1,2279 0,1775 0,49 5,49 4,78 5,49 4,78

63 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 36�а 0,6063 0,2619 0,1689 0,0000 0,3628 0,1168 0,8167 0,0029 0,0000 0,0000 0,7915 0,3232 0,0326 0,0885 0,0001 0,5195 0,4294 0,54 6,08 5,01 6,08 5,01

64 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 38�а 0,8979 0,2768 0,2231 0,0000 0,3660 0,0799 0,8192 0,0030 0,0000 0,0000 0,3998 0,1430 0,0672 0,0784 0,0001 0,8293 0,1971 0,53 5,89 5,13 5,89 5,13

65 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

Шоссе Харківське 58�б 0,9132 0,3409 0,1552 0,0000 0,4041 0,2687 0,8253 0,0004 0,0000 0,0000 0,4005 0,2157 0,0687 0,0885 0,0001 0,7023 0,3559 0,57 6,37 5,35 6,37 5,35

1.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 6-8 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

2. Ó Ðîçä³ë³ «Äàðíèöüêèé ðàéîí» : 

2.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

1. Ó ðîçä³ë³ «Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí»:

1.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

2.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 5-15 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

3. Ó Ðîçä³ë³ «Äåñíÿíñüêèé ðàéîí»:

3.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:
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19 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м.Києва"

вул. Мілютенка 14�а 0,5020 0,1820 0,7373 0,0000 0,0000 0,0000 0,3447 0,0000 0,0000 0,0000 0,1831 1,1199 0,0401 0,0656 0,0000 0,6657 0,0000 0,38 5,07 5,07 4,61 4,61

20 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

8 0,4614 0,2856 0,2425 0,0000 0,4131 0,1139 0,8269 0,0042 0,0000 0,0000 0,3537 0,1879 0,0252 0,0808 0,0001 0,8751 0,1288 0,48 5,37 4,65 5,37 4,65

21 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

12 0,4426 0,3006 0,1724 0,0000 0,3554 0,1745 0,8240 0,0042 0,0000 0,0000 0,5844 0,1756 0,0379 0,0899 0,0001 1,1376 0,4045 0,56 6,32 5,30 6,32 5,30

22 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

14 0,6499 0,3166 0,1666 0,0000 0,3543 0,1728 0,8307 0,0042 0,0000 0,0000 0,6100 0,1615 0,0385 0,0993 0,0001 0,8561 0,4033 0,56 6,27 5,25 6,27 5,25

27 КП "Спецжитлофонд" бульв. Кольцова 24�а 1,3583 0,7669 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,9569 0,0008 0,0021 0,0316 0,1304 0,1967 0,0307 0,1941 0,0000 0,2008 0,0000 0,40 5,29 5,29 4,76 4,76

28 КП "Спецжитлофонд" вул. Кулібіна 9/2 1,0858 1,0367 0,5930 0,0000 0,0000 0,0000 1,0050 0,0000 0,0000 0,0241 0,0272 0,0000 0,0344 0,1551 0,0000 0,3160 0,0000 0,43 5,65 5,65 5,09 5,09

29 КП "Спецжитлофонд" вул. Михайла
Драй�Хмари

44 0,6364 0,5557 0,2045 0,0000 0,2188 0,0000 0,9880 0,0007 0,0018 0,0870 0,1885 0,1860 0,0133 0,0909 0,0000 0,2288 0,1584 0,36 4,70 � 4,23 �

30 КП "Спецжитлофонд" вул.
Червонозаводська

4 1,2462 1,2639 0,3510 0,0000 0,0000 0,0000 0,9133 0,0000 0,0000 0,0239 0,0265 0,0000 0,0355 0,1779 0,0000 0,2502 0,0000 0,43 5,66 5,66 5,09 5,09

31 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Симиренка 5�в 0,9541 0,2400 0,4533 0,0000 0,3961 0,2791 0,8216 0,0041 0,0000 0,0000 0,6967 0,0789 0,0496 0,0856 0,0001 0,0515 0,4525 0,55 6,13 4,99 6,13 4,99

32 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Зодчих 50�б 1,0631 0,2264 0,2052 0,0000 0,3119 0,2409 0,8118 0,0015 0,0000 0,0540 0,4962 0,1446 0,0432 0,1054 0,0002 0,3575 0,5176 0,55 6,15 5,04 6,15 5,04

21 КП "Спецжитлофонд" вул. Празька 34 1,2123 1,0382 0,2954 0,0000 0,0000 0,0000 0,9154 0,0005 0,0012 0,0459 0,1356 0,1967 0,0359 0,1733 0,0000 0,3773 0,0000 0,44 5,84 5,84 5,26 5,26

22 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Навої
Алішера

69 0,5082 0,2304 0,2008 0,0000 0,3549 0,0865 0,8145 0,0019 0,0000 0,0000 0,7348 0,0795 0,0293 0,0854 0,0000 0,5042 0,3571 0,48 5,36 4,40 5,36 4,40

23 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

бульв.Перова 10�а 0,5412 0,2606 0,2670 0,0000 0,2343 0,0865 0,8201 0,0027 0,0000 0,0000 0,4981 0,1287 0,0291 0,0887 0,0001 0,7965 0,1237 0,47 5,21 4,73 5,21 4,73

24 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Райдужна 59�б 0,7056 0,2277 0,3151 0,0000 0,3021 0,1872 0,8220 0,0049 0,0000 0,0000 0,6010 0,1724 0,0557 0,0970 0,0001 0,5293 0,1712 0,50 5,63 5,00 5,63 5,00

25 ТОВ "СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ
МЕНЕДЖМЕНТ"

вул. Окіпної Раїси 18 0,8401 1,6409 0,0381 0,0000 0,7773 0,0379 1,0839 0,0037 0,0000 0,0000 1,8854 0,6334 0,0382 0,0791 0,0007 1,6782 1,3177 0,80 13,03 10,32 13,03 10,32

27 КП "Спецжитлофонд" вул. Оболонська 34 0,9365 0,3411 0,0292 0,0000 0,5742 0,0000 0,8451 0,0000 0,0000 0,0559 0,2984 0,1970 0,0163 0,1339 0,0000 0,2615 0,2022 0,39 5,14 � 4,63 �

28 КП "Спецжитлофонд" вул.
Петропавлівська

42/33 1,7607 0,2927 0,4560 0,0000 0,0000 0,0000 0,6299 0,0000 0,0000 0,0552 0,0466 0,0000 0,0054 0,2528 0,0000 0,4951 0,0000 0,40 5,27 5,27 4,74 4,74

29 КП "Спецжитлофонд" вул. Сирецька 32 0,3205 0,8197 0,2010 0,0000 0,4095 0,0000 0,9208 0,0012 0,0030 0,0000 0,5434 0,1861 0,0052 0,0458 0,0000 0,4340 0,3995 0,43 5,66 � 5,09 �

30 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. "Правди" 5�б 0,7843 0,1848 0,2276 0,0000 0,3554 0,1289 0,8219 0,0032 0,0000 0,0000 0,7167 0,1822 0,0428 0,0992 0,0001 0,6775 0,3333 0,55 6,13 5,20 6,13 5,20

31 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. "Правди" 31�а 1,1039 0,1920 0,2608 0,0000 0,3454 0,0561 0,8190 0,0036 0,0000 0,0000 0,3845 0,0647 0,0132 0,0033 0,0000 0,6803 0,1889 0,49 5,53 4,81 5,53 4,81

31 Державна установа "Центр
обслуговування підрозділів
Міністерства внутрішніх
справ України"

вул. Мартиросяна 3 1,3607 0,8393 1,0813 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0671 0,0584 0,0000 0,0000 1,1039 0,0000 0,1947 0,0000 1,0260 0,0000 0,00 6,88 6,88 6,88 6,88

32 Державна установа "Центр
обслуговування підрозділів
Міністерства внутрішніх
справ України"

вул.
Преображенська

24 0,5358 0,8864 1,2230 0,0000 0,3844 0,0000 0,0000 0,0667 0,0532 0,0000 0,0000 0,6870 0,0000 0,0768 0,0000 0,5434 0,5708 0,00 6,03 6,03 6,03 6,03

33 КП "Спецжитлофонд" вул. Борщагівська 152�а 0,5716 0,6064 0,1544 0,0000 0,2370 0,0552 0,8629 0,0007 0,0017 0,0000 0,4951 0,2141 0,0106 0,0817 0,0000 0,3438 0,3052 0,39 5,20 � 4,68 �

15 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Йорданська 1 0,4682 0,2589 0,1088 0,0000 0,3445 0,0718 0,8183 0,0039 0,0000 0,0000 0,5527 0,1454 0,0094 0,0869 0,0001 0,9370 0,1228 0,47 5,28 4,65 5,28 4,65

16 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Тимошенка
Маршала

15�г 0,6210 0,1374 0,2336 0,0000 0,3523 0,1617 0,8206 0,0055 0,0000 0,0000 0,2627 0,1590 0,0377 0,0804 0,0001 0,9203 0,2611 0,49 5,45 4,62 5,45 4,62

42 КП "Спецжитлофонд" вул. Рибальська 8 0,6403 0,0000 0,1224 0,0000 0,2000 0,0000 0,9915 0,0020 0,0050 0,1126 0,2340 0,1861 0,0156 0,0916 0,0000 0,2188 0,3534 0,32 4,19 3,46 3,77 3,11

43 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Кіквідзе 14 1,6988 0,1889 0,0885 0,0000 0,0000 0,0000 0,8617 0,0031 0,0000 0,1109 0,1248 0,1467 0,0783 0,0845 0,0006 1,4687 0,0000 0,58 6,53 6,53 6,53 6,53

23 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

16 0,8134 0,3356 0,2428 0,0000 0,3555 0,1777 0,8263 0,0043 0,0000 0,0000 0,5847 0,2044 0,0424 0,0963 0,0001 0,7040 0,4149 0,58 6,45 5,42 6,45 5,42

24 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Лісківська 7 0,8388 0,2214 0,2286 0,0000 0,2849 0,0941 0,8189 0,0028 0,0000 0,0000 0,6347 0,1770 0,0404 0,1007 0,0001 0,5645 0,2040 0,51 5,66 5,00 5,66 5,00

25 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Радунська 30 0,4521 0,2462 0,0864 0,0000 0,2535 0,0708 0,8158 0,0030 0,0000 0,0000 0,5180 0,2347 0,0163 0,0887 0,0001 0,6331 0,4639 0,47 5,22 4,25 5,22 4,25

26 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

3 0,2456 0,2456 0,2689 0,0000 0,3630 0,0959 0,8183 0,0028 0,0000 0,0000 0,4702 0,1097 0,0116 0,0623 0,0000 0,7291 0,1613 0,43 4,82 4,11 4,82 4,11

27 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

5 0,3920 0,2990 0,3507 0,0000 0,4231 0,1121 0,8235 0,0035 0,0000 0,0000 0,3745 0,2733 0,0164 0,0860 0,0001 0,5357 0,2660 0,47 5,32 4,39 5,32 4,39

28 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

9 0,4365 0,2358 0,2446 0,0000 0,3515 0,0930 0,8179 0,0027 0,0000 0,0000 0,4087 0,1004 0,0183 0,0879 0,0000 0,6889 0,2209 0,44 4,98 4,21 4,98 4,21

29 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

9�а 0,3263 0,2932 0,3399 0,0000 0,3896 0,1030 0,8230 0,0041 0,0000 0,0000 0,3436 0,1785 0,0192 0,0951 0,0000 0,5963 0,1730 0,44 4,95 4,20 4,95 4,20

30 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

11 0,5868 0,3591 0,1772 0,0000 0,3570 0,1739 0,8327 0,0058 0,0000 0,0000 0,6246 0,1606 0,0262 0,0991 0,0001 0,6595 0,4481 0,54 6,06 4,98 6,06 4,98

31 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

13 0,5119 0,3747 0,1774 0,0000 0,3553 0,1735 0,8334 0,0056 0,0000 0,0000 0,6429 0,1811 0,0236 0,1000 0,0001 0,6864 0,3579 0,53 5,95 4,99 5,95 4,99

3.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 1-11, 17 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

4. Ó Ðîçä³ë³ «Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí»:

4.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

4.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 4-6 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

5. Ó Ðîçä³ë³ «Îáîëîíñüêèé ðàéîí»:

5.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

5.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 3, 4 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

6. Ó Ðîçä³ë³ «Ïå÷åðñüêèé ðàéîí»:

6.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

6.2. Ïîçèö³þ ¹ 4 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

7. Ó Ðîçä³ë³ «Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí»:

7.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

7.2. Ïîçèö³¿ ¹ ¹ 1, 2 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

8. Ó Ðîçä³ë³ «Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí»:

8.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

8.2. Ïîçèö³¿ ¹ ¹ 5, 6 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

9. Ó Ðîçä³ë³ «Ñîëîì' ÿíñüêèé ðàéîí»:

9.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:
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34 КП "Спецжитлофонд" вул. Васильченка 3 0,5787 0,7288 0,1849 0,0000 0,3232 0,0000 0,9439 0,0012 0,0030 0,0000 0,4823 0,1861 0,0192 0,0827 0,0000 0,3598 0,1464 0,40 5,33 � 4,80 �

35 КП "Спецжитлофонд" вул. Соціалістична 17/7 0,9813 1,2298 0,3309 0,0000 0,0000 0,0000 1,2175 0,0106 0,0264 0,0450 0,0304 0,0000 0,0045 0,1402 0,0000 0,3605 0,0000 0,44 5,78 5,78 5,20 5,20

36 КП "Спецжитлофонд" вул. Соціалістична 19 1,1958 1,2576 0,2985 0,0000 0,0000 0,0000 0,8881 0,0034 0,0085 0,0397 0,0260 0,0000 0,0047 0,1708 0,0000 0,2841 0,0000 0,42 5,51 5,51 4,96 4,96

37 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Донецька 37/19 1,2300 0,2059 0,4167 0,0000 0,2848 0,2536 0,8287 0,0074 0,0000 0,0355 0,3521 0,0762 0,1002 0,1020 0,0001 0,2925 0,5582 0,57 6,38 5,24 6,38 5,24

38 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ернста Федора 2 0,6980 0,2856 0,3616 0,0000 0,3946 0,1741 0,8253 0,0053 0,0000 0,0000 0,3390 0,1131 0,0478 0,0859 0,0001 0,2900 0,2894 0,47 5,25 4,34 5,25 4,34

39 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

4�ж 0,8950 0,1806 0,3305 0,0000 0,2787 0,2822 0,8236 0,0079 0,0000 0,0000 0,4626 0,1715 0,0171 0,0964 0,0001 0,6998 0,1244 0,52 5,87 5,33 5,87 5,33

40 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

6�в 0,5041 0,3018 0,1450 0,0000 0,3262 0,3066 0,8197 0,0028 0,0000 0,0000 0,7258 0,2084 0,0090 0,1050 0,0001 0,8134 0,1939 0,54 6,00 5,30 6,00 5,30

41 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

6�г 0,4273 0,3132 0,1991 0,0000 0,3353 0,3162 0,8218 0,0029 0,0000 0,0000 0,7605 0,2031 0,0108 0,0999 0,0001 0,7399 0,1993 0,53 5,95 5,23 5,95 5,23

42 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

6�д 0,4386 0,2982 0,2011 0,0000 0,3370 0,3310 0,8197 0,0028 0,0000 0,0000 0,7393 0,3036 0,0113 0,0996 0,0001 0,6471 0,2003 0,53 5,95 5,23 5,95 5,23

43 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Освіти 14�а 0,6170 0,2291 0,1586 0,0000 0,3941 0,1190 0,8199 0,0043 0,0000 0,0000 0,6002 0,2344 0,0336 0,0974 0,0001 0,7998 0,1471 0,51 5,72 4,99 5,72 4,99

44 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Пулюя 2 0,8373 0,2044 0,2891 0,0000 0,2872 0,1066 0,8131 0,0007 0,0000 0,0000 0,2516 0,0860 0,0345 0,0802 0,0000 0,6740 0,2024 0,46 5,20 4,54 5,20 4,54

45 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Смілянська 15 0,4568 0,2656 0,1876 0,0000 0,4056 0,2269 0,8221 0,0034 0,0000 0,0000 0,6099 0,1386 0,0114 0,0898 0,0001 0,3705 0,4365 0,48 5,41 4,28 5,41 4,28

46 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ушинського 14�б 1,2592 0,2740 0,1302 0,0000 0,3351 0,1519 0,8251 0,0059 0,0000 0,0000 0,5240 0,1982 0,0522 0,0851 0,0001 0,7121 0,2418 0,58 6,44 5,67 6,44 5,67

9.2. Ïîçèö³¿ ¹ ¹ 4-13 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

10. Ó Ðîçä³ë³ «Øåâ÷åíê³âñüêèé  ðàéîí»:

10.1.  Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

10.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 11- 17 ðîçä³ëó  âèêëþ÷èòè.

Керівник апарату В. Бондаренко

45 Державна установа "Центр
обслуговування підрозділів
Міністерства внутрішніх
справ України"

вул. Молдавська 3 0,9544 0,6679 1,1972 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0608 0,0397 0,0000 0,0000 0,1287 0,0000 0,1364 0,0000 0,7931 0,0000 0,00 4,77 4,77 4,77 4,77

46 Державна установа "Центр
обслуговування підрозділів
Міністерства внутрішніх
справ України"

вул. Молдавська 5�а 1,5834 0,8714 1,3940 0,0000 0,4368 0,0000 0,0000 0,0704 0,0510 0,0000 0,0000 0,7630 0,0000 0,2261 0,0000 0,5487 0,6486 0,00 7,91 7,91 7,91 7,91

47 КП "Спецжитлофонд" вул. Януша Корчака 23/2 0,9489 0,3986 0,2437 0,0000 0,0000 0,0000 0,8067 0,0024 0,0060 0,0214 0,0826 0,1968 0,0079 0,1357 0,0000 0,2620 0,0000 0,31 4,11 4,11 3,70 3,70

48 КП "Спецжитлофонд" вул. Януша Корчака 25 0,5146 0,4891 0,1287 0,0000 0,2820 0,0543 0,9139 0,0016 0,0040 0,0000 0,1461 0,2142 0,0092 0,0736 0,0000 0,3710 0,3520 0,36 4,69 � 4,22 �

49 КП "Спецжитлофонд" вул. Борщагівська 10 0,7869 0,2987 0,0753 0,0000 0,3733 0,0000 0,8119 0,0001 0,0002 0,1244 0,2414 0,1968 0,0523 0,1125 0,0000 0,1413 0,1485 0,34 4,44 3,75 4,00 3,38

50 КП "Спецжитлофонд" вул. Гоголівська 17 0,8208 0,0000 0,0000 0,0000 0,2209 0,0000 1,0557 0,0017 0,0043 0,0000 0,2174 0,1862 0,0064 0,1173 0,0000 0,7865 0,2982 0,37 4,90 � 4,41 �

51 КП "Спецжитлофонд" вул. Салютна 14/51 0,9023 0,2080 0,2746 0,0000 0,0000 0,0000 0,8099 0,0000 0,0000 0,0606 0,2293 0,1862 0,0217 0,1288 0,0000 0,0546 0,0000 0,29 3,80 3,80 3,42 3,42

52 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Дмитрівська 75 0,2986 0,4029 0,0757 0,0000 0,2328 0,1084 0,8367 0,0049 0,0000 0,0000 0,5510 0,3757 0,0143 0,0521 0,0001 1,6013 0,2530 0,58 6,46 5,81 6,46 5,81

53 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Полтавська 10 0,4399 0,3861 0,0962 0,0000 0,2785 0,0780 0,8415 0,0071 0,0000 0,0000 0,6920 0,1863 0,0134 0,0676 0,0000 1,6148 0,0911 0,58 6,44 5,94 6,44 5,94

54 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Златоустівська 55 0,5310 0,2841 0,1082 0,0000 0,3299 0,2026 0,8218 0,0060 0,0000 0,0000 0,3075 0,2925 0,0167 0,1075 0,0002 1,1191 0,6595 0,57 6,43 5,10 6,43 5,10

55 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Златоустівська 10/12 0,4459 0,0881 0,1575 0,0000 0,2358 0,218 0,8072 0,0003 0,0000 0,0000 0,4098 0,2478 0,0185 0,0821 0,0001 0,487 0,35 0,43 4,77 3,98 4,77 3,98

56 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Коперника 11 0,4042 0,2067 0,0466 0,0000 0,2171 0,1551 0,8236 0,0026 0,0000 0,0000 0,5507 0,2292 0,0087 0,0828 0,0001 0,9562 0,1311 0,46 5,13 4,66 5,13 4,66

57 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Татарська 27/4 0,8504 0,2070 0,1549 0,0000 0,2774 0,2837 0,8278 0,0062 0,0000 0,0000 0,5354 0,1482 0,0185 0,1007 0,0001 0,7185 0,3206 0,53 5,98 5,18 5,98 5,18

58 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Чорновола
В'ячеслава

27 0,2785 0,3142 0,0694 0,0000 0,2434 0,101 0,8232 0,002 0,0000 0,0000 0,3344 0,086 0,012 0,0786 0,0001 2,147 0,454 0,59 6,64 5,71 6,64 5,71

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 178/1491

Про внесення змін 
до Тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування, які надаються Державною установою 
«Національний інститут серцево*судинної хірургії 

імені М. М. Амосова Національної академії медичних 
наук України»

Розпорядження № 948 від 3 жовтня 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 íàäàþòüñÿ

Äåðæàâíîþ óñòàíîâîþ «Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò

ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Ì. Ì. Àìîñîâà

Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1056, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà

¹ 40/1093, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова  В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 178/1491

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.09.2014 ð. ¹ 1056

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.10.2016 ð. ¹ 948)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються 

Державною установою «Національний інститут серцево*судинної хірургії 
імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України»

№ 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 Прийом лікарем�кардіологом вищої категорії 52,00

1.2 002 Консультація лікаря�кардіолога вищої категорії 69,40

1.3 003 Консультація завідуючого поліклінікою, лікаря вищої категорії, кандидата медичних
наук

76,60
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1.4 004 Консультація завідуючого профільного відділення, лікаря вищої категорії, доктора
медичних наук

80,30

1.5 005 Консультація лікаря�хірурга вищої категорії 110,70

1.6 006 ЕКГ спокою 58,20 

1.7 007 Холтерівський моніторинг ЕКГ 218,10

1.8 008 Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі 73,60

1.9 009 Дистанційне ЕКГ�дослідження, включно телеметрія 115,10

1.10 010 Проба з дозованим фізичним навантаженням на тредмілі 160,50

1.11 Oil Ехокардіографія з кольоровим картуванням 143,60

1.12 012 Ехокардіографія з доплерівським аналізом 143,60

1.13 013 Трансезофагеальна ехокардіографія 181,10

1.14 014 Вимір артеріального тиску 17,80

1.15 015 Консультація лікаря�функціоналіста для визначення об'єму обстеження та
узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров'я

53,20

1.16 016 Проведення інвазійного електрофізіологічного дослідження провідної системи серця
(ЕФД) (вартість електрода для ЕФД сплачується додатково)

1892,30

1.17 017 Езофагогастродуоденоскопія 259,90

1.18 018 Трахеобронхоскопія діагностична для дорослих 238,10

1.19 019 Проведення зондування порожнин серця та магістральних судин 8536,40

1.20 020 Рентгенографія органів грудної клітки 100,10

1.21 021 Аортокоронаровентрикулографія 8916,60

1.22 022 Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу 90,80

1.23 023 Флюорографія органів грудної клітки 30,00

1.24 024 Магнітно�резонансна томографія головного мозку без внутрішньовенного
контрастування

754,80

1.25 025 Магнітно�резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням
струминно

7441,80

1.26 026 Магнітно�резонансна томографія головного мозку з судинами без
внутрішньовенного контрастування

817,60

1.27 027 Магнітно�резонансна томографія шийного відділу хребта без внутрішньовенного
контрастування

714,10

1.28 028 Магнітно�резонансна томографія грудного відділу хребта без внутрішньовенного
контрастування

714,10

1.29 029 Магнітно�резонансна томографія попереково�крижового відділу хребта без
внутрішньовенного контрастування

714,10 

1.30 030 Магнітно�резонансна томографія серця з внутрішньовенним підсиленням струминно 7441,80

1.31 031 Магнітно�резонансна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним
підсиленням струминно

7441,80

1.32 032 Магнітно�резонансна томографія черевної порожнини з внутрішньовенним
підсиленням струминно

7441,80

1.33 033 Магнітно�резонансна томографія органів грудної порожнини без внутрішньовенного
контрастування

817,60

1.34 034 Магнітно�резонансна томографія черевної порожнини без внутрішньовенного
контрастування

817,60

1.35 035 Магнітно�резонансна томографія колінного суглоба без внутрішньовенного
контрастування

817,60

1.36 036 Магнітно�резонансна томографія кісток таза і тазостегнових суглобів без
внутрішньовенного контрастування

817,60

1.37 037 Магнітно�резонансна томографія гомілковостопного суглоба без внутрішньовенного
контрастування

817,60

1.38 038 Комп'ютерно�томографічна коронографія з контрастним підсиленням 3353,30

1.39 039 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Нв,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) — дорослим

8,40

1.40 040 Клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі (12 показників) 19,30

1.41 041 Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом 9,00

1.42 042 Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів
крові

49,20

1.43 043 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 6,30

1.44 044 Визначення загального білку сироватки крові на рефрактометрі 2,50

1.45 045 Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика) 37,90

1.46 046 Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі 17,90

1.47 047 Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе 107,80

1.48 048 Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі 17,10

1.49 049 Визначення споживання протромбіну 138,90

1.50 050 Визначення тригліцеридів у сироватці крові 210,30

1.51 051 Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку) 165,60

1.52 052 Визначення глюкози в капілярній крові 17,90

1.53 053 Визначення кількості тромбоцитів 143,30

1.54 054 Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові 35,20

1.55 055 Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові 33,30

1.56 056 Визначення резус�фактора в капілярній крові за антигенами "Д" і "ДСЕ" 46,30

1.57 057 Визначення резус�фактора у венозній крові 40,00

1.58 058 Визначення антитіл до резус�фактора — гемаглютиніни 36,90

1.59 059 Визначення резус�фактора з желатиною одиничне 31,50

1.60 060 Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу 76,10

1.61 061 Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту В методом ІФА на
імунологічному аналізаторі

150,70

1.62 062 Визначення корових антитіл (комплексних) до вірусного гепатиту В методом ІФА на
імунологічному аналізаторі

91,40

1.63 063 Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля 28,40

1.64 064 Виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 методом ІФА на імунологічному аналізаторі (з лунками
вітчизняного виробництва)

163,00

1.65 065 Знаходження антитіла до вірусу гепатиту С методом ІФА на імунологічному
аналізаторі

142,70

1.66 066 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до структурних та
неструктурних білків гепатиту С (білки NS3, NS4, NS5, HCV core Ag)

142,20

1.67 067 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до збудника сифілісу 141,00

1.68 068 Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до збудника сифілісу в реакції
мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

28,40

1.69 069 Клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі SWELAB ALFA
(20 показників)

131,70

1.70 070 Визначення наявності Келл�антигену за допомогою цоліклонів 72,50

1.71 071 Дослідження крові на сифіліс за допомогою швидких тестів 158,40

1.72 072 Дослідження крові на ВІЛ інфекції за допомогою швидких тестів 147,30

1.73 073 Дослідження крові на гепатит В за допомогою швидких тестів 147,30

1.74 074 Дослідження крові на гепатит С за допомогою швидких тестів 147,30

1.75 075 Дослідження крові на НВСоге�антиген за допомогою швидких тестів 147,30

1.76 076 Визначення рівня гемоглобіну та гематокриту 49,40

1.77 077 Знаходження кетонових тіл в сечі — експрес�тест 6,80

1.78 078 Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба) 9,00

1.79 079 Визначення жовчних пігментів в сечі за допомогою проби Розіна 10,40

1.80 080 Визначення кількості сечі, кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості,
реакції (РН)

12,60

1.81 081 Визначення цукру в сечі (якісна проба) 4,70

1.82 082 Визначення цукру в сечі (кількісне) 15,10

1.83 083 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність
патологічних елементів осаду сечі)

23,40

1.84 084 Мікроскопічне дослідження осаду сечі орієнтовним методом 8,20

1.85 085 Визначення білку в сечі (якісна проба) 5,30

1.86 086 Визначення білку в сечі (кількісне) 15,60

1.87 087 Визначення реакції сечі 2,10

1.88 088 Визначення питомої ваги сечі 2,10

2. 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

2.1 089 Венопункція (забір крові з вени для кількох показників) 15,80

2.2 090 Венесекція 270,80

2.3 091 Артеріопункція 23,10

2.4 092 Артеріосекція 258,10

2.5 093 Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 8,60

2.6 094 Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 18,30

2.7 095 Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (вартість лікарських засобів сплачується
додатково)

104,70

2.8 096 Проба алергічна, внутрішньошкірна 19,60

2.9 097 Накладання швів 88,40

2.10 098 Зняття швів 46,10

2.11 099 Проведення донорської процедури автоматичного плазмаферезу 2115,40

2.12 100 Постуральний дренаж 47,10

2.13 101 Пальпація та аускультація судин 18,40

2.14 102 Аускультація серця, легенів 5,20

2.15 103 Санація бронхіального дерева 64,20

2.16 104 Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих при гострому
захворюванні чи загостренні хронічного захворювання та ліжковому режимі

27,90

2.17 105 Дихальні вправи 18,60

2.18 106 Огляд донора лікарем�терапевтом 29,90

2.19 107 Забір крові в гемакони у донора (450мл+300+40мл) 364,60

2.20 108 Забір плазми в Plasmacell�C у донора 1621,90

2.21 109 Проведення процедури аферезу тромбоцитів на апараті "Amicus" — одна доза (2x1011
в 300 мл плазми)

9754,20

2.22 110 Проведення процедури аферезу тромбоцитів на апаоаті "Spectra Optia" (одна доза) 14486,00

2.23 111 Проведення процедури каскадної плазмофільтрації на апараті "Spectra Optia" 15293,20

2.24 112 Проведення процедури одноразового плазмообміну на апараті "Spectra Optia" 12091,20

2.25 113 Проведення процедури дворазового плазмообміну на апараті "Spectra Optia" 16551,80

2.26 114 Приготування відмитих донорських еритроцитів (один літр) 870,60

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 179/1492

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
за нозологіями, які надає Державна установа 

«Національний інститут серцево*судинної хірургії 
імені М. М. Амосова Національної академії 

медичних наук України»
Розпорядження № 946 від 3 жовтня 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

çà íîçîëîã³ÿìè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà óñòàíîâà

«Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³-

ðóðã³¿ ³ìåí³ Ì. Ì. Àìîñîâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå-

ì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 557, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 79/1190, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 557

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 946)

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 179/1492

Тарифи
на платні послуги за нозологіями, які надає Державна установа 

«Національний інститут серцево*судинної хірургії імені М. М. Амосова 
Національної академії медичних наук України»

Ïðèì³òêà: Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà íîçîëîã³ÿìè ðîçðàõîâàí³ íà ï³äñòàâ³ ëîêàëüíèõ ïðîòîêîë³â

ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ.

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Код Найменування Термін лікування
діб)

Тариф, грн 
(без ПДВ)

1 2 3 4 5

Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних
громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

1 H03_1 Ішемічна хвороба серця: стентування вінцевих судин
та/або периферійних судин (вартість балону для
ангіопластики та стентів сплачується додатково)

3 38941,50

2 НОЗ_2 Ішемічна хвороба серця: оперативне втручання �
вінцевий обхід на "працюючому" серці (вартість
гнучкого маніпулятора, зондів судинних, балону для
внутрішньоаортального контрпульсатора, витратних
матеріалів для радіочастотної абляції та деструкції,
оксигенатора з набором магістралей за необхідністю
сплачується додатково)

7 54431,30

3 НОЗ_3 Ішемічна хвороба серця: оперативне втручання
"відкрите" � вінцевий обхід, в тому числі з резекцією
аневризми лівого шлуночка з використанням
штучного кровообігу (вартість гнучкого маніпулятора,
зондів судинних, балону для внутрішньоаортального
контрпульсатора, витратних матеріалів для
радіочастотної абляції та деструкції, оксигенатора з
набором магістралей сплачується додатково)

8 72425,40

4 НОЗ_4 Ревматичні хвороби мітрального, аортального,
тристулкового клапана та ураження декількох
клапанів; інші хвороби клапанів серця � неревматичні
ураження мітрального, аортального, тристулкового
клапана та клапана легеневої артерії, кардіоміопатії:
оперативне втручання "відкрите" � пластика або
протезування клапана (клапанів) з використанням
штучного кровообігу (вартість витратних матеріалів
для радіочастотної абляції та деструкції, клапанів,
кілець для пластики клапанів з набором ниток та
оксигенатору з набором магістралей сплачується
додатково; вартість судинного протезу за
необхідністю сплачується додатково; при явищах
бактеріального ендокардита вартість
антибактеріальної терапії сплачується додатково)

10 64565,00

5 НОЗ_5 Інші хвороби серця � блокада, зупинка серця,
пароксизмальна тахікардія, фібриляція та тріпотіння
передсердь, інші порушення серцевого ритму:
рентгенендоваскулярна радіочастотна абляція,
ізоляція легеневих вен, імплантація (заміна) штучного
водія ритму серця, кардіо� дефібрилятора/кардіо�
вертера�дефібрилятора (вартість електродів,
штучного водія ритму серця, кардіо�
дефібрилятора/кардіо�вертера� дефібрилятора,
ресинхронізатора сплачується додатково)

3 33205,90

6 НОЗ_6 Природжені вади розвитку порожнин серця та
магістральних судин: оперативне втручання
"відкрите" з використанням штучного кровообігу
(вартість оксигенатора з набором магістралей,
електродів для радіочастотної абляції та катетерної
деструкції, судинного протеза, серцево� судинної
заплати, перикардіальної мембрани сплачується
додатково)

9 66552,30

7 НОЗ_7 Природжені вади розвитку порожнин серця та
магістральних судин: оперативне втручання "закрите"
без використання штучного кровообігу (вартість
судинного протеза сплачується додатково)

9 60116,40

8 НОЗ_8 Інші хвороби серця: кардіоміопатія (без оперативного
втручання)

14 14558,60

9 НОЗ_9 Природжені вади розвитку серця, серцевої
перегородки, великих артерій: оперативне втручання
� ендоваскулярний імплантат оклюдера при дефекті
міжпередсердної перегородки та/або дефекті
міжшлуночкової перегородки, відкритого
аортального протоку; ендоваскулярний імплантат
стент� системи при коарктації аорти (вартість
оклюдера, стент�системи та системи доставки
сплачується додатково)

4 22987,10

10 НОЗ_10 Аневризма аорти, атеросклероз периферійних судин:
оперативне втручання � ендоваскулярний імплантант
стент�системи при аневризмі аорти, стенозі ниркових
артерій, периферійних судин (вартість стент� системи
сплачується додатково)

5 49531,40

11 КП_1 Виробництво одного літра плазми свіжозамороженої
методом апаратного плазмаферезу

1383,00

12 КП_2 Виробництво одного літра еритроцитної маси
мануальним методом

1221,60

13 КП_3 Виробництво однієї дози (50 мл) тромбомаси
мануальним методом з цільної крові

186,30

14 КП_4 Виробництво одного літра плазми первинного
фракціонування, знятої з цільної крові

3340,60

15 КП_5 Виробництво однієї дози тромбоконцентрата на
апараті "Amicus"

10753,90

16 КП_6 Первинне амбулаторне обстеження при хворобах
серця

466,40

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 180/1493

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надаються лікувально*профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 947 від 3 жовтня 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 4» Äí³ï-

ðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì 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 27 æîâòíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 159/1270 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12

æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1023), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015

ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàò-

í³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íà-

äàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìó-

íàëüíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðå-

ºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó

çà ¹ 32/1143, íîâèìè ïóíêòàìè 34-41 òàêîãî

çì³ñòó:

«34. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà êë³í³÷íà îôòàëüìîëîã³÷íà ë³êàðíÿ «Öåíòð

ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà», ùî äîäàþòüñÿ.

35. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé öåíòð ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íî¿ åêñïåðòè-

çè, ùî äîäàþòüñÿ.

36. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

37. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

38. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

39. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèí-

íî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Øåâ÷åí-

ê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

40. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ¹ 1,

ùî äîäàþòüñÿ.

41. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ¹ 4,

ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 34-36 ââàæàòè â³äïîâ³äíî

ïóíêòàìè 42-44.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ. 

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 180/1493

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

3 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 947

Зміни до Тарифів 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне

некомерційне підприємство «Центр первинної медико*санітарної
допомоги № 4» Дніпровського району міста Києва

Äîïîâíèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå

íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4" Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàí³ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 æîâòíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 159/1270

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1023), íîâèì ïóíêòîì 3 òàêîãî çì³ñòó:

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1

послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

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

3.1 011 Обслуговування хворого вдома лікарем� інфекціоністом без категорії 26,60

3.2 012 Обслуговування хворого вдома лікарем� педіатром без категорії 21,40

3.3 013 Обслуговування хворого вдома лікарем� терапевтом без категорії 21,40

3.4 014 Обслуговування хворого вдома лікарем�хірургом без категорії 37,00

3.5 015 Спостереження медичної сестри за станом пацієнта протягом однієї години 29,80

3.6 016 ЕКГ� дослідження удома 32,00

3.7 017 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НЬ,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) � дорослим

7,50
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3.8 018 Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 4,60

3.9 019 Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) 8,00

3.10 020 Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (вартість лікарських засобів сплачується
додатково)

19,00

3.11 021 Туалет рани 17,80

1.51 051 Оптична когерентна томографія 148,10

1.52 052 Ретинальна томографія 149,90

1.53 053 Флюоресцентна ангіографія 149,50

1.54 054 Лікування амбліопії методом плеоптики 76,70

1.55 055 Лікування косоокості методом ортопто�диплоптики 44,20

1.56 056 Лікування спазмів акомодації за методом Дашевського 22,50

2. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

2.1 076 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 24,90

3. Стажування лікарів (провізорів)�інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі
(провізори)�інтерни закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти або державні вищі
медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту

3.1 077 Стажування лікаря�інтерна�офтальмолога на умовах контракту протягом одного дня 20,40

№ 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

1.1 145 Сонографічне дослідження матки і яєчників 82,50

1.2 146 Сонографічне дослідження щитоподібної залози 66,80

1.3 230 Сонографічне дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі 35,50

1.4 231 УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 84,50

1.5 232 Сонографічне дослідження молочної залози з обох боків 98,20

1.6 233 Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів 51,20

1.7 234 Сонографічне дослідження органів калитки 51,20

1.8 521 Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і жовчних проток 51,20

1.9 522 Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози 82,50

1.10 523 Сонографічне дослідження селезінки 35,50

1.11 524 Ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової залози 82,50

1.12 525 Сонографічне дослідження надниркових залоз 35,50

1.13 526 Сонографічне дослідження сечоводів 51,20

1.14 527 Сонографічне дослідження нирок 35,50

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1
послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

1. Проведення судово�психіатричної експертизи за межами територіального розподілу. Проведення судово�
медичної та судово�психіатричної експертизи у цивільних справах

1.1 01 Амбулаторна судово�психіатрична або комплексна експертиза І категорії складності 5629,50

1.2 02 Амбулаторна судово�психіатрична або комплексна експертиза II категорії складності 3831,30

1.3 03 Амбулаторна судово�психіатрична експертиза III категорії складності 1918,60

1.4 04 Судово�психіатрична експертиза у цивільних справах про дієздатність осіб 592,20

1.5 05 Стаціонарна судово�психіатрична або комплексна експертиза І категорії складності 7805,70

1.6 06 Стаціонарна судово�психіатрична аоо комплексна експертиза II категорії складності 6346,70

1.7 07 Стаціонарна судово�психіатрична або комплексна експертиза III категорії складності 4823,90 

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 181/1494

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¿)

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська

клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 182/1495

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¿)

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Київський міський центр судово*психіатричної експертизи

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 183/1496

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¿)

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно*діагностичний
центр" Святошинського району м. Києва

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1

послугу,
грн (без

ПДВ)

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

1.1 001 Консультація лікаря�офтальмолога вищої категорії, доктора медичних наук 108,90

1.2 002 Консультація лікаря�офтальмолога вищої категорії, кандидата медичних наук
первинна

77,80

1.3 003 Консультація лікаря�офтальмолога вищої категорії, кандидата медичних наук
повторна

51,90

1.4 004 Консультація лікаря�офтальмолога вищої категорії первинна 72,10

1.5 005 Консультація лікаря�офтальмолога вищої категорії повторна 48,10

1.6 006 Консультація лікаря�офтальмолога першої категорії первинна 69,70

1.7 007 Консультація лікаря�офтальмолога першої категорії повторна 46,50

1.8 008 Консультація лікаря�анестезіолога вищої категорії первинна 73,50

1.9 009 Консультація лікаря�анестезіолога вищої категорії повторна 49,00

1.10 010 Консультація лікаря�терапевта вищої категорії первинна 69,70

1.11 011 Консультація лікаря�терапевта вищої категорії повторна 46,50

1.12 012 Консультація лікаря�невропатолога вищої категорії первинна 69,70

1.13 013 Консультація лікаря�невропатолога вищої категорії повторна 46,50

1.14 014 Перевірка кольорового зору 76,70

1.15 015 Біомікроскопія 16,00

1.16 016 Визначення резерву акомодації 22,10

1.17 017 Дослідження відносної акомодації 22,10

1.18 018 Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна 56,00

1.19 019 Перевірка рівнодення очних м'язів 15,50

1.20 020 Визначення 3�хвилинної адаптації до темряви 24,30

1.21 021 Визначення толерантного тиску 32,70

1.22 022 Гоніоскопія 24,40

1.23 023 Перевірка гостроти зору щодо здатності читати 15,60

1.24 024 Дослідження на діоптриметрі 22,10

1.25 025 Дослідження характеру зору (моно�, бінокулярно) 22,40

1.26 026 Дослідження при диплопії 17,80

1.27 027 Вимірювання довжини ока, глибини передньої камери, товщини кришталика 42,00

1.28 028 Ехоофтальмоскопія з корнеометрією від 1 до 15 крапок 34,40

1.29 029 Розвантажувальна або навантажувальна проба при глаукомі 89,00

1.30 030 Офтальмоскопія в зворотному вигляді 20,40

1.31 031 Офтальмохромоскопія 26,70

1.32 032 Периметрія (вимір поля зору) 66,80

1.33 033 Периметрія на кольорові об'єкти 76,80

1.34 034 Периметрія статична або квантинативна (комп'ютерна) 59,60

1.35 035 Підбір окулярів для астигматиків 33,50

1.36 036 Підбір окулярів для роботи на близькій відстані 53,80

1.37 037 Підбір сферичних окулярів 40,80

1.38 038 Підбір сфероциліндричних окулярів 55,00

1.39 039 Пряма офтальмоскопія 44,40

1.40 040 Рефрактометрія 55,90

1.41 041 Розрахунок оптичної лінзи (ШОЛ) 70,20

1.42 042 Скіаскопія 20,40

1.43 043 Тонографія 22,60

1.44 044 Тонометрія ока � пневмотонометрія 41,00

1.45 045 Ехоофтальмосканування 97,90

1.46 046 Ехоофтальмоскопія з біометрією ока 76,20

1.47 047 Офтальмометрія 97,80

1.48 048 Обстеження очного яблука в боковому освітленні 13,60

1.49 049 Комп'ютерна автоматична периметрія 148,50

1.50 050 Комп'ютерна пневмотонометрія 35,90

1.51 051 Оптична когерентна томографія 148,10
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1.15 528 Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням 145,20

1.16 529 УЗ доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови 192,20

1.17 530 УЗ доплерографія екстракраніальних артерій і вен голови 145,20

1.18 531 Сонографічне дослідження паращитоподібних залоз 51,20

1.19 532 Сонографічне дослідження ока 98,20

1.20 533 Сонографічне визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах 98,20

1.21 534 Сонографічне визначення скорочувальної функції жовчного міхура 98,20

1.22 535 Сонографічне дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору 192,20

1.23 536 Сонографічне дослідження статевого члена 98,20

1.24 537 Сонографічне дослідження суглобів з обох сторін 98,20

1.25 538 Сонографія екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією 51,20

1.26 539 Сонографія артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і
доплерографією

192,20

1.27 540 Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією 145,20

1.28 541 Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією 145,20

1.29 542 Доплерографія інтракраніальних судин голови 192,20

1.30 543 Доплерографія судин нирок 145,20

1.31 Oil Консультація лікаря�уролога вищої категорії первинна 95,40

1.32 430 Консультація лікаря�акушера�гінеколога вищої категорії первинна 88,70

1.33 431 Консультація лікаря�акушера�гінеколога вищої категорії повторна 51,40

1.34 544 Цито�, гістологічне та гістохімічне дослідження матеріалу жіночих статевих органів 34,90

1.35 041 Взяття виділень статевих органів 32,30

1.36 434 Кольпоскопія 42,00

1.37 444 Біопсія шийки матки: кільцева 55,20

1.38 549 Біопсія шийки матки: скарифікаційна 53,20

1.39 550 Прописування гормонального контрацептива 29,30

1.28 091 Тонометрія ока 49,10

1.29 092 Пряма офтальмоскопія (огляд очного дна) 30,50

1.30 093 Перевірка слуху — розмова пошепки 10,10

1.31 094 Отоскопія за допомогою вушного дзеркала 50,10

1.32 095 Риноскопія носовим дзеркалом 50,10

1.33 096 Ларингоскопія підвісна 35,50

1.34 097 Аудіометрія 41,70

1.35 098 Обертальний тест — крісло Барані 18,70

1.36 099 Видалення сіркових пробок 75,10

1.37 100 Катетеризація слухових труб 52,40

1.38 101 Катетеризація гайморової пазухи 132,00

1.39 102 Розкриття перитонзилярного абсцесу 120,40

1.40 103 Змазування і припікання слизової оболонки носової порожнини 27,50

1.41 104 Видалення патологічного вмісту з придаткових пазух носа методом переміщення 52,30

1.42 105 Промивання лакун мигдаликів 56,00

1.43 106 Видалення сторонніх тіл слизової оболонки глотки 87,60

1.44 107 Інстиляція лікарських засобів у гортань 41,70

1.45 108 Рентгенографія органів грудної клітки 76,80

1.46 109 Рентгеноскопія органів грудної клітки поліпозиційна 129,40

1.47 110 Гайморографія 59,70

1.48 111 Рентгенографія зубів прицільна 55,30

1.49 112 Рентгенографія черепа у двох проекціях 106,60

1.50 113 Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб 153,60

1.51 114 Рентгенографія куприка 82,40

1.52 115 Рентгенографія кісток кисті праворуч або ліворуч 59,70

1.53 116 Рентгенографія кісток стопи праворуч або ліворуч 59,70

1.54 117 Рентгенографія суглобів (плечового, ліктьового, променево�зап'ясткового або
гомілковостопного) з обох сторін

83,90

1.55 118 Рентгенографія суглобів (стегнового або колінного) з обох сторін 89,70

1.56 119 Рентгенографія п'яткової кістки праворуч або ліворуч 54,50

1.57 120 Рентгенографія ребер ліворуч або праворуч 65,40

1.58 121 Флюорографія органів грудної клітки з цифровою обробкою зображення 48,50

1.59 122 Мамографія праворуч або ліворуч 97,50

1.60 123 Мамографія з обох сторін 170,70

1.61 124 Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу 49,00 

1.62 125 Сонографія артерій і вен верхніх або нижніх кінцівок 70,10

1.63 126 Сонографічне дослідження щитоподібної залози 70,10

1.64 127 Сонографічне дослідження молочної залози 104,00

1.65 128 Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози 137,00

1.66 129 Сонографічне дослідження нирок 54,50

1.67 130 Сонографічне дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі 38,00

1.68 131 Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців 38,00

1.69 132 Сонографічне дослідження органів калитки 38,00

1.70 133 УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 93,20

1.71 134 Сонографія екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією 153,50

1.72 135 Доплерографія судин нирок 135,80

1.73 136 Сонографічне дослідження м'яких тканин 54,50

1.74 137 Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів 54,50

1.75 138 Клінічний аналіз крові розгорнутий на аналізаторі SYSMEX КХ�21 28,00

1.76 139 Визначення загального вмісту гемоглобіну 7,20

1.77 140 Визначення кількості еритроцитів 13,40

1.78 141 Колірний показник 6,50

1.79 142 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 6,20

1.80 143 Визначення гематокритної величини 14,80

1.81 144 Визначення кількості ретикулоцитів 29,40

1.82 145 Визначення резистентності еритроцитів 36,20

1.83 146 Морфологія еритроцитів 15,50

1.84 147 Підрахунок кількості лейкоцитів 10,00

1.85 148 Визначення лейкоцитарної формули 35,90

1.86 149 Визначення тривалості кровотечі 8,50

1.87 150 Визначення кількості тромбоцитів 25,70

1.88 151 Ретракція кров'яного згортка 10,40

1.89 152 Визначення часу згортання крові за Лі�Уайтом 13,40

1.90 153 Визначення протромбінового часу 13,20

1.91 154 Визначення тромбінового часу 16,50

1.92 155 Визначення фібриногену 14,40

1.93 156 Визначення загального білка сироватки крові 9,30

1.94 157 Визначення білкових фракцій у сироватці крові 26,70

1.95 158 Тимолова проба в сироватці крові 7,40

1.96 159 Визначення глюкози у сироватці крові 10,90

1.97 160 Визначення глікозильованого гемоглобіну крові 36,00

1.98 161 Визначення серомукоїду в сироватці крові 25,50

1.99 162 Глікемічний профіль 30,50

1.100 163 Визначення холестерину у сироватці крові 9,30

1.101 164 Визначення холестерину альфа�ліпопротеїдів у крові 20,50

1.102 165 Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності 10,00

1.103 166 Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності 34,10

1.104 167 Визначення тригліцеридів у сироватці крові 41,40

1.105 168 Коефіцієнт атерогенності 19,80

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1
послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

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

1.1 064 Консультація лікаря�ревматолога вищої категорії 84,10

1.2 065 Консультація лікаря�отоларинголога вищої категорії 92,60

1.3 066 Консультація лікаря�інфекціоніста вищої категорії 120,80

1.4 067 Консультація лікаря�невропатолога вищої категорії 87,60

1.5 068 Консультація лікаря�терапевта вищої категорії 87,60

1.6 069 Консультація лікаря�травматолога вищої категорії 106,30

1.7 070 Консультація лікаря�уролога вищої категорії 93,20

1.8 071 Консультація лікаря�хірурга вищої категорії 110,30

1.9 072 Консультація лікаря�ендокринолога вищої категорії 86,20

1.10 073 Консультація лікаря функціональної діагностики вищої категорії 93,20

1.11 074 Консультація лікаря�офтальмолога вищої категорії 92,60

1.12 075 Консультація лікаря�кардіолога вищої категорії 89,30

1.13 076 Консультація лікаря�гастроентеролога вищої категорії 85,80

1.14 077 Консультація лікаря�пульманолога вищої категорії 84,10

1.15 078 Консультація лікаря�фізіотерапевта вищої категорії 57,10

1.16 079 Консультація лікаря�онколога першої категорії 87,60

1.17 080 Консультація лікаря з ультразвукової діагностики першої категорії 88,20

1.18 081 Консультація лікаря�дерматовенеролога другої категорії 89,80

1.19 082 Консультація лікаря�психолога без категорії 89,80

1.20 083 ЕКГ спокою 47,10

1.21 084 ЕКГ із затримкою подиху 45,90

1.22 085 ЕКГ із додатковими відведеннями 58,50

1.23 086 Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об'ємів та
функціональними пробами з ручною обробкою отриманих показників

78,00

1.24 087 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 11,90

1.25 088 Перевірка гостроти зору щодо здатності читати 15,50

1.26 089 Перевірка кольорового зору 13,50

1.27 090 Периметрія (вимір поля зору) 46,60

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 184/1497

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¿)

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне підприємство 
"Консультативно*діагностичний центр"

Солом'янського району м. Києва
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№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1
послугу,
грн (без

ПДВ)

1 2 3 4

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

1.1 001 Консультація амбулаторного хворого лікарем�акушером�гінекологом вищої
категорії первинна

73,50

1.2 002 Консультація амбулаторного хворого лікарем�акушером�гінекологом першої
категорії первинна

71,20

1.3 003 Консультація амбулаторного хворого лікарем�акушером�гінекологом вищої
категорії, кандидатом медичних наук первинна

86,20 

1.4 004 Консультація амбулаторного хворого лікарем�алергологом вищої категорії
первинна

70,60

1.5 005 Консультація амбулаторного хворого лікарем�алергологом першої категорії
первинна

67,00

1.6 006 Консультація амбулаторного хворого лікарем�гастроентерологом вищої категорії
первинна

67,50

1.7 007 Консультація амбулаторного хворого лікарем�гастроентерологом першої категорії
первинна

63,80

1.8 008 Консультація амбулаторного хворого лікарем�дерматовенерологом вищої категорії
первинна

76,30

1.9 009 Консультація амбулаторного хворого лікарем�дерматовенерологом першої категорії
первинна

76,00

1.10 010 Консультація амбулаторного хворого лікарем�дерматовенерологом без категорії,
кандидатом медичних наук первинна

74,00

1.11 011 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ендокринологом вищої категорії
первинна

64,90

1.12 012 Консультація амбулаторного хворого лікарем�ендокринологом першої категорії
первинна

61,30

1.13 013 Консультація амбулаторного хворого лікарем�інфекціоністом вищої категорії
первинна

92,20

1.14 014 Консультація амбулаторного хворого лікарем�інфекціоністом першої категорії
первинна

87,90

1.15 015 Консультація амбулаторного хворого лікарем�кардіологом вищої категорії
первинна

67,50

1.16 016 Консультація амбулаторного хворого лікарем�кардіологом першої категорії
первинна

63,80

1.17 017 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом�проктологом вищої
категорії первинна

84,80

1.18 018 Консультація амбулаторного хворого лікарем�хірургом�проктологом першої
категорії первинна

81,20

1.19 019 Консультація амбулаторного хворого лікарем ЛФК вищої категорії первинна 41,00

1.20 020 Консультація амбулаторного хворого лікарем ЛФК першої категорії первинна 38,70

1.21 021 Консультація амбулаторного хворого лікарем�невропатологом вищої категорії
первинна

67,50

1.22 022 Консультація амбулаторного хворого лікарем�невропатологом першої категорії
первинна

63,80

1.23 023 Консультація амбулаторного хворого лікарем�онкологом вищої категорії первинна 69,80

1.106 169 Визначення бета�ліпопротеїдів у сироватці крові 48,30 

1.107 170 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові 5,10 

1.108 171 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 5,30 

1.109 172 Визначення активності гама�глутамілтрансферази у сироватці крові 6,40 

1.110 173 Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові 21,80 

1.111 174 Визначення активності холінестерази у сироватці крові 26,00 

1.112 175 Визначення активності альфа�амілази у сироватці крові 23,30 

1.113 176 Визначення білірубіну 19,40 

1.114 177 Визначення натрію у сироватці крові 41,80 

1.115 178 Визначення калію у сироватці крові 26,10 

1.116 179 Визначення кальцію з арсеназо III 10,60 

1.117 180 Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові 30,40 

1.118 181 Визначення креатиніну у сироватці крові 16,80 

1.119 182 Визначення сечової кислоти у сироватці крові 21,00 

1.120 183 Визначення сечовини у сироватці крові 22,60 

1.121 184 Визначення С�реактивного білка кількісним ІФА методом 4,70 

1.122 185 Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові 12,30 

1.123 186 Визначення активності анти�0�стрептолізину у сироватці крові 36,90 

1.124 187 Визначення активності антистрептокінази в сироватці крові 36,90 

1.125 188 Визначення групи крові по системі АВО 18,80

1.126 189 Визначення резус�фактора 28,50

1.127 190 Визначення активності трийодотироніну у крові (Test Т�3) методом ІФА 95,60

1.128 191 Визначення активності тироксину у крові (Test Т�4) методом ІФА 95,60

1.129 192 Визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT�3) методом ІФА 90,10

1.130 193 Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH�3) методом ІФА 96,60

1.131 194 Визначення антитіл до тиреоглобуліну (anti� TG) методом ІФА 127,00

1.132 195 Визначення активності тиреоглобуліну (TG) 124,60

1.133 196 Визначення маркерів раку простати (простатоспецифічного антигену � PSA) у крові 68,00

1.134 197 Виявлення Helicobacter pylori М 110,00

1.135 198 Імуноферментний метод діагностики вірусного гепатиту 49,00

1.136 199 Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу 38,40

1.137 200 Визначення антитіл до австралійського антигену 47,60

1.138 201 Виявлення антитіл до пероксидази 146,80

1.139 202 Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної
вагомості, реакції (РН)

10,40

1.140 203 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі 13,70

1.141 204 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність
патологічних елементів осаду сечі)

17,60

1.142 205 Визначення глюкози в сечі 3,90

1.143 206 Визначення глюкози у добовій кількості сечі 3,90

1.144 207 Проба за Нечипоренком 26,60

1.145 208 Дослідження сечі на бактеріурію 148,20

1.146 209 Мікроскопія калу�копрограма 38,30

1.147 210 Виявлення найпростіших у калі 38,60

1.148 211 Виявлення яєць гельмінтів у калі 17,50

1.149 212 Дослідження калу на дисбактеріоз 242,90

1.150 213 Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою
негативне

114,40

1.151 214 Мікроскопія секрету передміхурової залози 25,60

1.152 215 Спермограма (РН, в'язкість, рухомість, морфологія тощо) 96,60

1.153 216 Мікроскопія виділень шийки матки на цитологію 14,40

1.154 217 Мікроскопія виділень піхви  29,40

1.155 218 Цитологічне дослідження нативного матеріалУ 42,00

1.156 219 Аналіз мокротиння на кислотостійкі бактерії методом Цель�Нільсона 91,80

1.157 220 Бактеріологічне дослідження вмісту ротової порожнини  158,60

1.158 221 Бактеріологічне дослідження виділень дихальних шляхів  158,60

1.159 222 Дослідження виділень відкритих інфікованих ран 158,60

1.160 223 Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу  115,80

1.161 224 Культування грибів на середовищі Сабуро 92,50

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

2.1 225 Масаж голови 14,60

2.2 226 Масаж м'язів шиї 16,30

2.3 227 Масаж комірцевої зони 23,60

2.4 228 Масаж шийно�грудного відділу хребта 30,90

2.5 229 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки   27,70

2.6 230 Масаж плечового суглоба   18,60

2.7 231 Масаж кисті і передпліччя 18,60

2.8 232 Масаж грудної клітки 35,60

2.9 233 Масаж попереково�крижової ділянки   20,60

2.10 234 Масаж ділянки хребта 33,60

2.11 235 Масаж нижньої кінцівки і попереку 33,60

2.12 236 Масаж колінного суглоба 18,60

2.13 237 Масаж ступні і гомілки  18,60

2.14 238 Масаж нижньої кінцівки 27,70

2.15 239 Активні вправи  22,70 

2.16 240 Допоміжні вправи 13,60

2.17 241 Вправи для зміцнення м'язів  12,60

2.18 242 Вправи на розслаблення 9,50

2.19 243 Вправи для суглобів і рухів у суглобі   12,60 

2.20 244 Вправи в басейні зі сторонньою допомогою 41,10

2.21 245 Вправи в басейні без сторонньої допомоги 63,60

2.22 246 Душ циркулярний 21,80

2.23 247 Душ Шарко 24,90

2.24 248 Підводний душ�масаж 60,60

2.25 249 Ванна перлинна 21,80

3. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної
служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а
також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

3.1 250 Профогляд лікарем�хірургом вищої категорії 8,50

3.2 251 Профогляд лікарем�терапевтом першої категорії 14,70

3.3 252 Профогляд лікарем�невропатологом другої категорії 13,10

3.4 253 Профогляд лікарем�офтальмологом вищої категорії 8,90

3.5 254 Профогляд лікарем�отоларингологом вищої категорії 14,90

3.6 255 Профогляд лікарем�акушером�гінекологом другої категорії 16,10

3.7 256 Профогляд лікарем�дерматовенерологом другої категорії 12,30

3.8 257 Профогляд лікарем�стоматологом другої категорії 12,10

3.9 258 Профогляд лікарем�ендокринологом вищої категорії 17,70

3.10 259 Профогляд лікарем�онкологом першої категорії 16,90

3.11 260 Профогляд лікарем�урологом першої категорії 19,20

3.12 261 Динамометрія 7,60

3.13 262 Холодова проба 10,20

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

25 æîâòíÿ 2016 ð. çà ¹ 185/1498

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¿)

3 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно*діагностичний
центр" Шевченківського району міста Києва

Çàê³í÷åííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³



ÐÅÊËÀÌÀ
28 æîâòíÿ 2016 ð.

¹116(4886)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

Передплатні�ціни
на�місяць ................................................................................40��рн.�90��оп.
на�3�місяці............................................................................122��рн.�70��оп.
на�6�місяців..........................................................................245��рн.�40��оп.
на�12�місяців........................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ÿêå
ðîçòàøîâàíå ïî âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Ñàáóðîâà, 20, çàãàëüíà ïëîùà — 19,20 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 350 800,00 ãðí,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 292,33 ãðí, îðåíäíà ñòàâêà — 1 %, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë.ß.Êîëàñà,6-à,òåë.403-30-03).Õàðàêòåðèñòèêà
îá'ºêòà îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÄÍÇ ¹ 693 "Âîëîøêà" íà âóëèö³ Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî, 5-à, çàãàëüíà
ïëîùà 76,98 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 1 414 000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ)
17 675,00 ãðí, çà 1 ãîäèíó — 35,64 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ (ïðîâåäåííÿ ç ä³òüìè ãóðòêîâî¿ ðîáîòè ç õîðåîãðàô³¿).

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-
âà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: 1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 1,4 ïîâåðõàõ ÑÇØ ¹ 69 çà àäðå-
ñîþ: âóë. Äîíåöüêà, 25, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 117,48 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè — ðîçì³-
ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîð-
òó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿, ñïîðòèâíèõ, áàëüíèõ òà ñó÷àñíèõ òàíö³â, ô³òíåñó, áîéîâîãî ìèñòåöòâà, òîùî äëÿ ð³çíîâ³êîâèõ
ãðóï òà ³íâàë³ä³â) (ïîãîäèííî). Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2016 — 2 251 190 ãðí (áåç
ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 10,16 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåíü. 2.Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 4 ïîâåðñ³ ÑÇØ ¹ 69 çà àäðåñîþ: âóë.Äîíåöüêà, 25, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
253,44 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè-ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿, ñïîðòèâ-
íèõ, áàëüíèõ òà ñó÷àñíèõ òàíö³â, ô³òíåñó, áîéîâîãî ìèñòåöòâà, òîùî äëÿ ð³çíîâ³êîâèõ ãðóï òà ³íâàë³ä³â) (ïîãîäèííî). Ñòðîê îðåíäè —
2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2016 —4 505 410 ãðí (áåç ÏÄÂ).Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 20,34 ãðí
(áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äî-
â³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 14.11.2016 ðîêó î 10.00 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÊÑ “Ãàðàíò” äî Óùàïîâñüêîãî Ïåòðà Âàñèëüîâè÷à, Ãíàòþêà Òàðàñà
Îëåêñ³éîâè÷à, Í³êîëàºíêî Ïàâëà Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì,
Í³êîëàºíêî Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷ 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

Ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 12 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 110 (4880) â îãîëîøåíí³
Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî ïîìèëêîâî îïóáë³êîâàíå.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ,êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 346035 íà ³ì’ÿ ßíêîâñüêîãî
²âàíà Éîñèïîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)
01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿, âóëèö³ Çäîëáóí³âñüêî¿, ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà

â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî "ÀÐÃ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿ-
þòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ïðîåêòó "Äåòàëüíèé ïëàí òåðè-
òîð³¿ â ðàéîí³ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿,
âóëèö³ Çäîëáóí³âñüêî¿, ïðîñï. Ïåòðà Ãðè-
ãîðåíêà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñ-
òàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³
Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿, âóëèö³ Çäîë-
áóí³âñüêî¿, ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹518/10006
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè, ï. 10.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàò-
âåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì,
ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â
ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òå-
ðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
ñïðÿìîâàíå íà äåòàë³çàö³þ ïðîåêòíèõ ð³-
øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñü-
êî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., óòî÷íåííÿ
îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîç-
ì³ùåííÿì îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, áóä³â-
íèöòâîì æèòëà, óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ,
ùî çàáåçïå÷óþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-
ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ.

Îñíîâíîþ ìåòîþ ïðîåêòó º:
- ôîðìóâàííÿ ïðèíöèï³â ïëàíóâàëü-

íî¿ îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³¿;
- çàáåçïå÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè

òåðèòîð³¿;
- ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;
- çàáåçïå÷åííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ

ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â òåðèòîð³¿;
- ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ çáà-

ëàíñîâàíîãî åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíî-
ãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³ ñóì³ñíîñò³ çàáóäî-
âè îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷ó-
þ÷îþ çàáóäîâîþ.

Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè Äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷åíî ðåñòðóêòó-
ðèçàö³þ ³ñíóþ÷îãî çåìëåêîðèñòóâàííÿ
íà êîðèñòü ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ òà
æèòëîâî¿ çàáóäîâè, à òàêîæ ñòâîðåííÿ
íîâèõ ì³ñöü ïðèêëàäàííÿ ïðàö³.

Ó ìåæàõ ïðîåêòíî¿ òåðèòîð³¿ ïëàíó-
ºòüñÿ íà ê³íåöü 20-ð³÷íîãî åòàïó çâåñòè
1,1 ìëí êâ.ì, çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð,
1240 ì³ñöü ó äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòà-
íîâàõ, 3810 ì³ñöü ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øêîëàõ, ïîáóäóâàòè ë³êàðíþ äëÿ äîðîñ-
ëèõ íà 330 ë³æîê, ñòàíö³þ øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè òà ïîæåæíå äåïî, îðãàí³çàö³¿ çî-
íè â³äïî÷èíêó â ðàéîí³ îçåðà Êîðîëüîê
òà ï³øîõ³äíîãî áóëüâàðó âçäîâæ âóëèö³
Êëåìàíñüêî¿.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿ ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äàð-
íèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Î. Êîøèöÿ, 11.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³
www.kga.gov.ua.

Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïî-
çèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó Äåòàëü-
íîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî
28.11.2016 ð.

Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåí-
òó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àä-
ðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó
ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³ç-
âèùà, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæè-
âàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñ-
òèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âè-
ìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.

До�&ва�и��ерівни�ів�підприємств,�&станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�21.10.2016�№ 1871�“Про�встановлення�на�листопад�2016�ро��єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн�енер�ію,�що�відпс�аються�для��ожно�о��лас�споживачів, �рім�населення, населених�пн�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,

на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн�енер�ію, що�відпс�аються�для��ожно�о��лас�споживачів, �рім

населення, населених�пн�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни��листопаді�2016�ро�&�становитимть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії�&�місті�Києві�з�&рах&ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�листопада�2016�ро�&

ОГОЛОШЕННЯ�
про�намір�передати�в�оренд&�об'є�ти,�що�належать�до��ом&нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ�—�ДНІПРОВСЬКА�РАЙОННА�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

І��лас
напр&�и
(27,5��В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ��лас�
напр&�и�
(до�27,5
�В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�пн�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т�та��омнально-побтових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

157,28 31,46 188,74 196,99 39,40 236,39

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �омнально-побтові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

107,50 21,50 129,00 107,50 21,50 129,00

Зовнішнє�освітлення�населених�пн�тів, �межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 94,37 18,87 113,24 118,19 23,64 141,83

Інші��одини�доби 157,28 31,46 188,74 196,99 39,40 236,39

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�потжності�—�в�дво�ратном&�роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он�У�раїни
“Про�еле�троенер�ети�”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784�від
11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ËÈÑÒÎÏÀÄ² 2016 ðîêó ç 17.00 äî 6.00.

Термін�прийняття�заяв�про�оренд�—�10�робочих�днів�з�дня�пблі�ації.
Заяви�про�оренд�приймаються�за�адресою:�м.�Київ,�бльв.�Праці,�1/1,��ім.�311�(Дніпровсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація,

телефон для�довідо��296-65-57).

№
п/п

Дані�про�об'є�т�оренди

Хара�-
терис-
ти�а

Місцезна-
ходження

За�альна
площа,
�в.�м

Запропонована�заявни�ом�
мета ви�ористання�приміщення

Стро��оренди
запропонова-
ний�заявни�ом

Орендна
став�а

Орендна�пла-
та�за�1��од.�

&��рн

Розмір�орендної�плати,�
&��рн
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50517

28 æîâòíÿ 2016 ð.

¹116(4886)
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ÖÜÎÃÎÐ²× ì³æíàðîäíèé ê³íî-
ôåñòèâàëü «Ìîëîä³ñòü» ó ñï³âïðà-
ö³ ç ÊÌÄÀ ñòàâ íå ëèøå ãåîãðà-
ô³÷íî, à é ñîö³àëüíî äîñòóïí³-
øèì äëÿ êèÿí. Òàê, ³ç 23 äî 29
æîâòíÿ ïåíñ³îíåðè òà ó÷àñíèêè
ÀÒÎ, ïðåä’ÿâèâøè ïîñâ³ä÷åííÿ,
çìîæóòü áåçêîøòîâíî â³äâ³äóâà-
òè ïîêàçè ñòð³÷îê â³ä ÌÊÔ «Ìî-
ëîä³ñòü» ó ìóí³öèïàëüíèõ ê³íî-
òåàòðàõ Êèºâà.

Ïðîãðàìí³ ñòð³÷êè ê³íîôåñ-
òèâàëþ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè â íà-
ñòóïíèõ ê³íîòåàòðàõ:

Ëåí³íãðàä
28 æîâòíÿ î 20.40 «Ìàéæå ÷î-

ëîâ³ê»
29 æîâòíÿ î 20.40 «Áîðãìàí»

Ôëîðåíö³ÿ 
28 æîâòíÿ î 19.00 «Ìàéæå ÷î-

ëîâ³ê»
29 æîâòíÿ î 19.00 «Áîðãìàí»
Ëåéïöèã
28 æîâòíÿ î 19.00 «Ìàéæå ÷î-

ëîâ³ê»
29 æîâòíÿ î 19.00 «Áîðãìàí»
²ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
28 æîâòíÿ î 19.00 «Ìàéæå ÷î-

ëîâ³ê»
29 æîâòíÿ î 19.00 «Áîðãìàí» �

ÏÐÎÃÐÀÌÀ äèòÿ÷îãî äîçâ³ëëÿ â³ä
Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè
äëÿ ä³òåé ³ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» óæå
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü çáèðàº ï³ä ÷àñ
øê³ëüíèõ êàí³êóë ìàëåíüêèõ êè-
ÿí ó òðàìâàé÷èêó íà êàçêîâ³ ÷è-
òàííÿ, ìàéñòåð-êëàñè, ë³òåðàòóð-
í³ â³êòîðèíè, êîíêóðñè òà ³íø³
êíèæêîâ³ ðîçâàãè.

Îñ³íí³é «Êàçêîâèé òðàìâàé-
÷èê» ðîçïî÷íå ñâîþ ðîáîòó ó ïåð-
øèé äåíü êàí³êóë 31 æîâòíÿ îá
11.00. Á³áë³îòåêàð³ ãîëîâíî¿ äè-
òÿ÷î¿ êíèãîçá³ðí³ âæå ï³äãîòó-
âàëè íîâ³ êíèæêè, îñ³íí³ â³ðøè-
êè, çàãàäêè, íàñò³ëüí³ ³ãðè, çà-
áàâêè, âèãàäàëè ö³êàâ³ ìàéñòåð-
êëàñè.

Á³áë³îòå÷í³ ðîçâàãè ó òðàìâàé-
÷èêó òðèâàòèìóòü äâ³ ãîäèíè — ç
11.00 äî 13.00. Äëÿ òîãî, ùîá êî-
æåí áàæàþ÷èé ì³ã ïîòðàïèòè äî
âàãîíà, ïåðåáóâàííÿ ó íüîìó äëÿ

êîæíî¿ äèòèíè áóäå îáìåæåíèì
äî îäí³º¿ ãîäèíè.

Áàòüêè ó öåé ÷àñ çìîæóòü îçíà-
éîìèòèñÿ ç íîâèìè íàäõîäæåí-
íÿìè, ðåïåðòóàðîì ïîñëóã, ñåðâ³-
ñ³â, äîçâ³ëëºâèõ ïðîãðàì á³áë³î-
òåêè, îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ôà-
õ³âö³â ùîäî êîëà ÷èòàííÿ ä³òåé.

Òðàìâàé ï³ä ÷àñ çàõîä³â ðóõà-
òèñÿ íå áóäå, à ñòîÿòèìå íà çóïèí-
ö³ á³ëÿ âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî
«Êîíòðàêòîâà ïëîùà».

Ðîçêëàä ðîáîòè «Êàçêîâîãî
òðàìâàé÷èêà» òàêèé:

31.10 — äëÿ þíèõ êèÿí ïðîâå-
äóòü ìàéñòåð-êëàñ «Êàøòàíîâ³
ôàíòàç³¿»; òåàòðàë³çîâàíå ÷èòàí-
íÿ «Ð³ïêà» íà íîâèé ëàä»; êíèæ-
êîâèé êâåñò ³ç â³ìåëüáóõàìè «Ðîç-
ãëÿäàºìî, øóêàºìî».

01.11 — â³äáóäóòüñÿ êàçêîâ³ ÷è-
òàííÿ «Êíèæêîâ³ ïðåì’ºðè»; ìàé-

ñòåð-êëàñ «Õåëëîâ³íñüêèé àìóëåò»;
Ìåêñèêàíñüêèé àêâàãðèì.

02.11 — ïðîâåäóòü ìàéñòåð-
êëàñ «Ìî¿ ïåðø³ øåäåâðè»; êîëüî-
ðîâà ïîäîðîæ «Êíèæêîâ³ ðîçìà-
ëüîâêè»; ñåàíñ ÷èòàííÿ «×àð³âíèé
ñâ³ò êíèæîê»; ìàéñòåðíÿ àêâàãðè-
ìó «Âåñåë³ ëè÷êà».

03.11 — äëÿ þíèõ ÷èòà÷³â îð-
ãàí³çóþòü çàõ³ä «×èòàºìî ðàçîì»;
íàñò³ëüí³ ³ãðè «Ñ³ìåéíà ³ãðîòåêà»;
ë³òåðàòóðíå ëîòî «²ç ÿêî¿ ìè êàç-
êè?»; ìàéñòåð-êëàñ «Îñ³íí³ ôàí-
òàç³¿»; ãðàô³÷íèé äèêòàíò «Â÷è-
ìîñÿ ìàëþâàòè ïî êë³òèíö³».

04.11 — øêîëÿðàì ï³äãîòóþòü
êàçêîâ³ ÷èòàííÿ «Êíèæêîâ³ ïðåì’º-
ðè»; ìàéñòåð-êëàñ «Äàðóíîê ³ç äè-
òÿ÷îþ äóøåþ»; Ïîðàäè Á³áë³îë³-
êàðÿ «×èòàì³íè äëÿ äèòèíè»; ì³-
í³-âèñòàâó «Ïðèãîäè óêðà¿íñüêî¿
êíèæêè»; ðîçóìîâó ðîçìèíêó «Çà-
ãàäêîâèé ìàðàôîí» �

Ïåíñ³îíåðè òà ó÷àñíèêè ÀÒÎ
áåçêîøòîâíî ïåðåãëÿíóòü ñòð³÷êè
«Ìîëîäîñò³»

«Êàçêîâèé òðàìâàé÷èê» çàïðîøóº íà îñ³íí³ ÷èòàííÿ Ó Êèºâ³ ïîêàæóòü «²òàë³éñüêèé öèðê»

Â²ÄÎÌÈÉ óêðà¿íñüêèé öèðêî-
âèé ä³ÿ÷ Ìèêîëà Êîáçîâ óïåðøå
ïîêàæå â Óêðà¿í³ óí³êàëüíå øîó —
«²òàë³éñüêèé öèðê».

Ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî â³í îá’¿ç-
äèâ óñþ ªâðîïó â ïîøóêó àðòèñ-
ò³â. Ðàçîì âîíè ðîçðîáèëè íîâó
öèðêîâó ïðîãðàìó çà ó÷àñòþ àê-
ðîáàò³â òà òðþêà÷³â-³íîçåìö³â.
Öüîãî ðàçó, ïàí Êîáçîâ ïîáóäóº
íàéá³ëüøèé êóïîë â ³ñòîð³¿ öèð-
êó.Éîãî ðîçì³ðè áóäóòü çàâá³ëüøêè
ÿê ôóòáîëüíå ïîëå. Âèñîòà êóïî-
ëó — 18 ìåòð³â. Îðãàí³çàòîðè ïðè-
âåçóòü 310 òîíí ñó÷àñíîãî îñâ³ò-
ëþâàëüíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ùå íåáà÷åíèõ â Óêðà¿í³ òà
çà ¿¿ ìåæàìè â³çóàëüíèõ åôåêò³â.

Ðîçâàæàòèìóòü ä³òåé ñì³øí³
êëîóíè ç ²òàë³¿ Òîí³ ³ Êîðàäî. Ï³ä
øàòðîì âëàøòóþòü ñïðàâæí³ ïî-
ëüîòè àêðîáàòè òà åêâ³ë³áðèñòè.
Ñåðåä òâàðèí ìîæíà çóñòð³òè øåñ-
òèìåòðîâîãî àôðèêàíñüêîãî æè-
ðàôà, òèãð³â, ÿê³ âæå ï³äêîðèëè
Ðèì òà âåëè÷åçíèõ ³ìïåðàòîð-
ñüêèõ ñëîí³â.

Ö³êàâà àí³ìàö³éíà ïðîãðàìà
íå çàëèøèòü áàéäóæèìè í³êîãî.
Öèðê îá³öÿº íåçàáóòíþ çóñòð³÷

³ç êóëüòîâèìè ïåðñîíàæàìè íàé-
â³äîì³øèõ áëîêáàñòåð³â. Àâàòàð
ó ïîâíèé çð³ñò, Òåðì³íàòîð íà ñâî-
ºìó çíàìåíèòîìó ìîòîöèêë³, Ëþ-
äèíà-ïàâóê, Äåñ³ïò³êîí-òèãð, êà-
ï³òàí Àìåðèêà òà âåëè÷åçíèé çå-
ëåíèé Õàëê.

Íà ìàëå÷ó ÷åêàº çóñòð³÷ ³ç ãå-
ðîÿìè ìóëüòô³ëüìó «Ì³íüéîí»
òà ¿õ³ì äîáðèì ëèõîä³ºì Ãðþ. Òà-
êîæ ãëÿäà÷àì íàäàäóòü ìîæëè-
â³ñòü çàãëÿíóòè â ëàáîðàòîð³þ, äå
ïðèõîâóþòü ç³ïñîâàíèõ Ì³íüéîí.

Äëÿ íàéäîïèòëèâ³øèõ â³äêðèº-
òüñÿ ì³í³-ìóçåé óñåðåäèí³ ñòàðî-
âèííîãî äèë³æàíñà. Òóò ìîæíà
ðîçãëÿíóòè êëîóíñüêèé ðåêâ³çèò
³ç ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, öèðêîâ³ êîñ-
òþìè, àô³ø³ òà õóäîæí³ êàðòèíè,
ÿê³ ðîçêðèâàþòü ïðîôåñ³þ êëî-
óíà ³ äîçâîëÿþòü ïîäèâèòèñÿ íà
ñâ³ò ¿õí³ìè î÷èìà.

Ò³, êîãî íå âðàçèòü óñå âèùå
ïåðåðàõîâàíå, çìîæóòü â³äâ³äà-
òè âèñòàâêó çà ìîòèâàìè ô³ëüìó
«Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó»: ïîáà-
÷èòè äèíîçàâð³â ó ïîâíèé çð³ñò,
â³ä÷óòè ñåáå àðõåîëîãîì ³ íà âëàñ-
í³ î÷³ ðîçãëÿíóòè ñêåëåò äèíî-
çàâðà �

«×àð³âíà ñâ³÷êà» ñâÿòêóº þâ³ëåé

ÌÃÎ «ÊÎÍÊÓÐÑ — ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «×ÀÐ²ÂÍÀ ÑÂ²×-
ÊÀ» ñï³ëüíî ç Öåíòðîì òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàö-
òâà «Øåâ÷åíê³âåöü», Ë³öåºì-³íòåðíàòîì ¹ 23 «Êà-
äåòñüêèé êîðïóñ» ïðîâîäèòü ³ç 20 æîâòíÿ 2016-ãî
äî 20 òðàâíÿ 2017 ðîêó â ñòîëèö³ áëàãîä³éí³ çàõî-
äè â ðàìêàõ Íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî ïðîåêòó
«Â³íî÷îê Ìèðó ³ Äîáðà». Ìåòîþ àêö³é º óòâåðäæåí-
íÿ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿
ñâ³äîìîñò³ ä³òåé òà ìîëîä³, âøàíóâàííÿ Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ òà á³éö³â ÀÒÎ. Ó çàõîäàõ â³çüìóòü
ó÷àñòü ïîíàä 600 çàïðîøåíèõ â³êîì â³ä 10 äî 25
ðîê³â ³ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà Êèºâà. Çîêðå-
ìà 31 æîâòíÿ î 18.00 â ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíî¿
êîíñåðâàòîð³¿ ³ìåí³ ×àéêîâñüêîãî (âóë. Ãîðîäå-
öêîãî 1-3/11) â³äáóäåòüñÿ ñâÿòî Ì³æíàðîäíîãî êîí-
êóðñó-ôåñòèâàëþ «×àð³âíà ñâ³÷êà» ç íàãîäè 15-¿
ð³÷íèö³.

Ãîñò³ ñòàíóòü ñâ³äêàìè óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ êîí-
êóðñó àâòîðñüêèõ â³íî÷ê³â «Â³íî÷îê âèòè — æèòòÿ
ëþáèòè»; ïîäàííÿ íà Ðåêîðä Óêðà¿íè íàéäîâøîãî
ì³æíàðîäíîãî â³íî÷êà äðóæáè ³ ìèðó òà çàïàëåííÿ
âîãíþ Ìèðó; â³çüìóòü ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ç âè-
ãîòîâëåííÿ â³íî÷ê³â òà áëàãîä³éíîãî ÿðìàðêó íà êî-

ðèñòü Ìèõàéëà Â³õëÿºâà, ñèðîòè — ñèíà çàãèáëîãî
á³éöÿ ÀÒÎ.

Îêð³ì öüîãî îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè Ãðàíä-
êîíöåðò ïåðåìîæö³â ïîïåðåäí³õ ðîê³â êîíêóðñó-
ôåñòèâàëþ «×àð³âíà ñâ³÷êà» òà ïåðåìîæö³â êîíêóð-
ñó «×àð³âíà ñâ³÷êà-2016» �
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