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ÓÑÓÁÎÒÓ â ìåð³¿ îðãàí³çóâàëè Ôî-
ðóì ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â, ó ðàì-
êàõ ÿêîãî â³äáóâñÿ äðóãèé ßðìàðîê
³í³ö³àòèâ ìåøêàíö³â Êèºâà.Óïðî-
äîâæ äíÿ íåáàéäóæ³ ì³ñòÿíè ç óñ³õ
êóòî÷ê³â ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè ñâî¿
³äå¿, ÿê³ ìîæóòü êàðäèíàëüíî çì³-
íèòè æèòòÿ íàøîãî ì³ñòà.

Íàéêðàù³ ïðîåêòè, â³ä³áðàí³
íà ãîëîñóâàíí³ Áþäæåòó ó÷àñò³,
äàäóòü ïîøòîâõ äî ðîçâèòêó Êèº-
âà â ïð³îðèòåòíîìó äëÿ ì³ñòÿí
íàïðÿì³. Íà öüîìó ï³ä ÷àñ Ôîðó-

ìó ãðîìàäñüêèõ ³í³-
ö³àòèâ íàãîëîñèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ. Â³í ï³ä-
êðåñëèâ, ùî ðîçâè-

òîê ñó÷àñíîãî Êèºâà áàçóºòüñÿ íà
ïðèíöèïàõ â³äêðèòèõ äàíèõ, ïðî-
çîðîãî óïðàâë³ííÿ òà ïåðåòâî-

ðåííÿ ñòîëèö³ íà ³ííîâàö³éíå,
ïðîãðåñèâíå ì³ñòî.

«Äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè òà
³íôðàñòðóêòóðè Êè¿â âèçíà÷àº
ñâî¿ìè îñíîâíèìè íàïðÿìàìè
ñàìå ³ííîâàö³éí³ ï³äõîäè äî âå-
äåííÿ á³çíåñó. Ìè ò³ñíî ñï³âïðà-
öþºìî ç ïåðåäîâèìè ì³ñòàìè,
ùîá çàïîçè÷óâàòè òà âò³ëþâàòè
ó æèòòÿ íàéêðàùå», — çàóâàæèâ
Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, íèí³ ñòîëè-
öÿ º åêîíîì³÷íèì öåíòðîì Óêðà-
¿íè, ¿¿ ô³íàíñîâèì òà ³íâåñòèö³é-
íèì îñåðåäêîì.

«Ìè çàâæäè ãîòîâ³ âåñòè àê-
òèâíèé ä³àëîã ³ç á³çíåñîì ³ ãðî-
ìàäñüê³ñòþ, âïðîâàäæóâàòè òåõ-
íîëîã³¿ ó ñâîº ñåðåäîâèùå òà
ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿ íàéñó÷àñí³-
øèõ á³çíåñ-ïðîåêò³â. Íàðàç³ 320

ïðîåêò³â äîïóùåíî äî ãîëîñó-
âàííÿ. Íà ðåàë³çàö³þ íàéêðàùèõ
³í³ö³àòèâ öüîãî ðîêó ì³ñòî âèä³-
ëèòü 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çãî-
äåí — öå íåäîñòàòíüî äëÿ òàêî¿
ê³ëüêîñò³ ïðåêðàñíèõ ³äåé, ùî
ïîáà÷èâ íà ñàéò³ äëÿ ãîëîñóâàí-
íÿ. ß âïåâíåíèé, ùî ñóìà, âèä³-
ëåíà íà Áþäæåò ó÷àñò³, áóäå á³ëü-
øîþ. Àäæå öå ðåàëüíèé ïðàê-
òè÷íèé êðîê äî çáëèæåííÿ ³ âçà-
ºìíîãî ðîçóì³ííÿ âëàäè òà êèÿí,
— çàóâàæèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ. — Ìè
çàâæäè ðàä³ çàïðîñèòè êîìïà-
í³¿, àêòèâ³ñò³â, åêñïåðò³â, ÿêèì
íåáàéäóæèé ðîçâèòîê ì³ñòà, ïðè-
ºäíàòèñÿ äî êîìàíäè ³ ñï³ëüíî
ðîçâèâàòè ñòîëèöþ».

Ï³ä ÷àñ ôîðóìó áóëî ïðåçåí-
òîâàíî ïðîåêòè ó ìåæàõ êîæíî-
ãî ³ç äåñÿòè ðàéîí³â Êèºâà. Òà-
êîæ àâòîðè ³äåé ìàëè ìîæëè-
â³ñòü ïðîðåêëàìóâàòè îêðåìî
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿. Äî ó÷àñò³ çàðå-
ºñòðóâàëèñÿ áëèçüêî ñîòí³ àêòè-
â³ñò³â.

«Ìè çàðàç áà÷èìî ÿñêðàâèé
ïðèêëàä âçàºìîä³¿ ãðîìàäè òà
ì³ñüêî¿ âëàäè. ² íàøà ìåòà, àáè
ëþäè ñàìîñò³éíî âèð³øóâàëè ÿêèì
ìàº áóòè ¿õí³é ðàéîí, ¿õíº ì³ñòî,
àáè âîíè ñàì³ âèçíà÷àëè çì³íè.
À âò³ëþâàòèìåìî ìè öå ðàçîì. ß
ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî Ãðî-
ìàäñüêèé Áþäæåò — öå øëÿõ ïðî
ïðîöâ³òàííÿ ñòîëèö³. ² òóò áàéäó-
æèì íå ìîæå çàëèøàòèñÿ í³õòî.

ß òåæ óçÿâ ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³.
²ç 320 ïðîåêò³â îáðàâ íàéêðàù³,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó»,— ïîä³ëèâñÿ çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.

Òóò æå ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ áó-
ëî îáëàäíàíî òî÷êó äëÿ îòðèìàí-
íÿ åëåêòðîííîãî ï³äïèñó,çà äîïî-
ìîãîþ ÿêîãî ³ ìîæíà áóëî â³ääàòè
ñâ³é ãîëîñ ïðÿìî íà ì³ñö³.

«Çà îñòàíí³é òèæäåíü ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ð³çêå çðîñòàííÿ ùîäåí-
íîãî ãîëîñóâàííÿ — ì³í³ìóì 2 òè-
ñÿ÷³ êèÿí äîäàºòüñÿ.Ìè ìàºìî âæå
19 òèñÿ÷ ãîëîñóþ÷èõ. Äóìàþ, ùî
íà ïî÷àòîê òèæíÿ áó-
äå 20-22 òèñÿ÷³. Ãî-
ëîâíå, ùî ëþäè ñòà-
ëè çîâñ³ì ³íàêøå ñòà-
âèòèñÿ äî öüîãî ïè-
òàííÿ»,— ïåðåêîíà-
íèé âîëîíòåð Ñåðã³é Ëîáîéêî.

Íàãàäàéìî, ùî â³ääàâàòè ãî-
ëîñè çà êðàù³ ³í³ö³àòèâè ìîæíà
äî 29 ñ³÷íÿ.²ñòîð³ÿ Ãðîìàäñüêîãî
Áþäæåòó: http://www. kyivsmartc-
ity. com/projects/public-budget.
Îçíàéîìèòèñÿ ³ç ïðîåêòàìè ìîæ-
íà çà ïîñèëàííÿì: https://gb.kievc-
ity. gov. ua/projects.Îíëàéí òðàíñ-
ëÿö³ÿ Ôîðóìó ãðîìàäñüêèõ ïðî-
åêò³â ì³ñòà Êèºâà çà ïîñèëàííÿì:
https://youtu. be/2dDg0vXG2KA �

Çðîáèìî íàøå ì³ñòî êðàùèì
� Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ Ôîðóì ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ, íà ÿêîìó êèÿíè ïðåçåíòóâàëè

ïðîåêòè Áþäæåòó ó÷àñò³

Ï³ä ÷àñ Ôîðóìó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ àâòîðè ³äåé ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîðåêëàìóâàòè ñâî¿ ïðîåêòè òà îáãîâîðèòè ¿õ îêðåìî ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòîëè÷íî¿ âëàäè,
äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè

Ó ñóáîòó â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ïðîâåëè Ôîðóì
ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â ì³ñòà Êèºâà. Ï³ä ÷àñ çàõî-
äó àâòîðè ïðåçåíòóâàëè âëàñí³ ³í³ö³àòèâè òà îá-
ãîâîðþâàëè çàïðîïîíîâàí³ ³äå¿ ³ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè âëàäè. Ó ðàìêàõ Ôîðóìó òàêîæ â³äáóâñÿ
äðóãèé ßðìàðîê ïðîåêò³â, ùî ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ
ó 2017 ðîö³ çà ðàõóíîê êîøò³â ³ç ì³ñüêî¿ ñêàðá-
íèö³ â ðàìêàõ Ãðîìàäñüêîãî Áþäæåòó.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
â êîìóíàëüíîìó 
òðàíñïîðò³ 
çàëèøàºòüñÿ 
íåçì³ííîþ

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó ïðèâàòíèõ ìàð-

øðóòêàõ ñòîëèö³ êîøòóâàòèìå íà ãðèâ-

íþ á³ëüøå. Âîäíî÷àñ, òàðèôè íà ïðî-

¿çä ó êîìóíàëüíèõ òðîëåéáóñàõ, òðàì-

âàÿõ òà àâòîáóñàõ çàëèøàþòüñÿ íå-

çì³ííèìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Äå-

ïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ÊÌÄÀ.

Ó Äåïàðòàìåíò³ ïîÿñíèëè — ïðè-

âàòí³ ïåðåâ³çíèêè Êèºâà ³í³ö³þþòü

çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ñâî¿õ ïîñëóã íà

îäíó ãðèâíþ ÷åðåç ï³äâèùåííÿ çàðî-

á³òíî¿ ïëàòè âîä³ÿì òà ³íøèì ðîá³ò-

íèêàì òðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

ìàº â³äáóòèñÿ ó ðåçóëüòàò³ çðîñòàííÿ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè â Óêðà¿í³.

Ó öåé æå ÷àñ ñòîëè÷íà âëàäà ïðà-

öþº, àáè ïðåäñòàâèòè ìåøêàíöÿì õî-

ðîøó àëüòåðíàòèâó ïðèâàòíèì ïåðå-

â³çíèêàì, ïîêðàùóþ÷è ÿê³ñòü ïîñëóã

³ç ïåðåâåçåííÿ â êîìóíàëüíîìó òðàíñ-

ïîðò³.

ßê çàóâàæèâ êåð³âíèê Äåïàðòà-

ìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ìàéçåëü, íàðàç³ ì³ñüêà

âëàäà ñï³ëüíî ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì ³

ªÁÐÐ çàâåðøóº ðîçðîáêó íîâî¿ òðàíñ-

ïîðòíî¿ ñõåìè ñòîëèö³, ùî äîçâîëèòü

çðîáèòè ìàðøðóòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó á³ëüø îïòèìàëüíèìè ³ çðó÷íè-

ìè äëÿ ìåøêàíö³â. Îêð³ì òîãî, îíîâ-

ëþºòüñÿ ïàðê àâòîáóñ³â, òðîëåéáóñ³â

³ òðàìâà¿â—ó 2016 ðîö³ áóëî ïðèäáà-

íî á³ëüøå ñîòí³ íîâèõ îäèíèöü ðóõî-

ìîãî ñêëàäó êîìóíàëüíîãî ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ïðåçèäåíòñüê³ 
ãðàíòè 
äëÿ îáäàðîâàíî¿ 
ìîëîä³

Ç ìåòîþ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè äåð-

æàâîþ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ ùîð³÷íî

ïðèçíà÷àºòüñÿ 60 ãðàíò³â Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíèõ þíàê³â

òà ä³â÷àò äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â, ùî

ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíî

êîðèñíèõ ðåçóëüòàò³â, ó ñîö³àëüí³é òà

ãóìàí³òàðí³é ñôåðàõ.Ãðàíò ìîæå îäåð-

æàòè ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè â³êîì â³ä

14 äî 35 ðîê³â.

Çàÿâêà òà íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ

ìîæëèâîñò³ çäîáóòòÿ ãðàíò³â äëÿ ïðå-

òåíäåíò³â ³ç Êèºâà ïðîñèìî ïîäàâà-

òè äî Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ äî 27 ëþòîãî

2017 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë. Äåãòÿð³â-

ñüêà, 31, 9 ïîâåðõ, êàá. 914. Òåëåôîí

äëÿ äîâ³äîê (044)483-35-82.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ãðàíòè Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³

ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ Óïðàâë³ííÿ ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³

íàóêè,ìîëîä³ òà ñïîðòó www.sms.gov.

ua (ðîçä³ë «Ïîñëóãè»,ï³äðîçä³ë «Ãðàí-

òè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðî-

âàíî¿ ìîëîä³»)».

íîâèíè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу громадянину Пузанову 

Дмитру Володимировичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Ушицькій, 42#б у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 611/1615 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 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
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Пуза�
нову Дмитру Володимировичу для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ушицькій, 42�б у Дес�
нянському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва А�16362).

2. Передати громадянину Пузанову Дмитру
Володимировичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земель�
ну ділянку площею 0,0430 га (кадастровий но�
мер 8000000000:62:080:0130) для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Ушицькій,
42�б у Деснянському районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва.

3. Громадянину Пузанову Дмитру Володими�
ровичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітек�

тури та дизайну міського середовища від
09.07.2009 № 19�6835 та Головного управлін�
ня Держземагентства у м. Києві від 22.04.2014
№ 31�26�0.3�1948/2�14.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.5. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.6. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Букатову 
Миколі Володимировичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 222#г 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 606/1610 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 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. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянину Бука�
тову Миколі Володимировичу для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 222�г у
Голосіївському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа № А�16643).

2. Передати громадянину Букатову Миколі
Володимировичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0989 га (кадастровий номер
8000000000:90:064:0038) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 222�г у
Голосіївському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянину Букатову Миколі Володими�
ровичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Виконати необхідний обсяг робіт з інже�
нерної підготовки території по захисту її від під�
топлення та затоплення повеневими водами,
погодивши їх в установленому законодавством
порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітек�

тури та дизайну міського середовища від
12.02.2010 № 19�2040, Головного управління
Держгеокадастру у місті Києві від 11.11.2015
№ 19�26�7777.31�5587/20�15.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.8. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Галушці Миколі Юхимовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Вітавській, 57 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 607/1611 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 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
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянину Галуш�
ці Миколі Юхимовичу для будівництва та обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Вітавській, 57 у Голосіїв�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № А�12562).

2. Передати громадянину Галушці Миколі
Юхимовичу, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, у приватну власність земельну ді�
лянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:044:0022) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Вітавській, 57 у
Голосіївському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Галушці Миколі Юхимовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Виконати необхідний обсяг робіт з інже�
нерної підготовки території по захисту її від під�

топлення та затоплення повеневими водами,
погодивши їх в установленому законодавством
порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 06.11.2007
№ 19�12779, Головного управління Держгеока�
дастру у м. Києві від 04.11.2015 № 19�26�7777.31�
5340/20�15.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.8. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Геращенко Наталії Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Краматорській, 24 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 604/1608 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де#

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз#
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Гера�
щенко Наталії Миколаївні для обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Краматорській, 24 у Голосіївському
районі м. Києва (категорія земель — землі жит�
лової та громадської забудови, справа № 9535).

2. Передати громадянці Геращенко Наталії
Миколаївні, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділян�

ку площею 0,0965 га (кадастровий номер
8000000000:79:181:0006) для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Краматорській, 24 у Голосіївському райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Геращенко Наталії Миколаївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.
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3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до чинного законодавства.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листі Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 31.10.2011 № 12489/0/18/19�11.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Дудченко Тетяні Василівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 156#б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 605/1609 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116,118,121 Земельного кодексу України, 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
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Дудчен�
ко Тетяні Василівні для будівництва та обслуго�
вування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Бродівській, 156�б у Голо�
сіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № А�5258).

2. Передати громадянці Дудченко Тетяні Ва�
силівні, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:060:0032) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 156�б у
Голосіївському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Дудченко Тетяні Василівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Виконати необхідний обсяг робіт з інже�
нерної підготовки території по захисту її від під�

топлення та затоплення повеневими водами,
погодивши їх в установленому законодавством
порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 06.09.2004
№ 19�8242, Головного управління Держгеокадас�
тру у місті Києві від 27.11.2015 № 6306/20�15.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.8. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Поліщук Валентині Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 89#а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 603/1607 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 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 розглянув#
ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Поліщук
Валентині Михайлівні для будівництва та обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Ватутіна, 89�а у Соло�
м’янському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської, забудови, спра�
ва А�11369).

2. Передати громадянці Поліщук Валентині
Михайлівні, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:72:538:0108) для будівництва та об�

слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Ватутіна, 89�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва:

3. Громадянці Поліщук Валентині Михайлів�
ні:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.3. Виконати, вимоги викладені у листах Го�
ловного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища від
28.02.2007 № 19�1681, Головного управління
Держгеокадастру у м. Києві від 29.12.2015
№ 19�26�7777.32�9557/20�15.

3.4. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
порядку.

3.5. Питання�пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках
встановлених законодавством.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію прав на нерухоме майно
та їх обтяжень».

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки на вул. Вишгородській, 45 

у Подільському районі м. Києва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», наданої в оренду 

(договір оренди земельної ділянки від 06.12.2005 № 85#6#00235)
Рішення Київської міської ради № 676/1680 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79#1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен#
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако#
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части#
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист ПРИВАТНО#
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» від 30.06.2015 № К#24997 та технічну документа#
цію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, з метою впорядкування та благоустрою пам’ятки при#
роди «Крістерова гірка» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Погодити технічну документацію із зем�

леустрою щодо поділу земельної ділянки пло�
щею 4,3044 га (кадастровий номер
8000000000:85:148:0007) на вул. Вишгород�
ській, 45 у Подільському районі м. Києва ПРИ�
ВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» для благоустрою 
пам’ятки природи «Крістерова гірка» на дві
земельні ділянки площами 4,1255 га та 0,1789 га
(справа А�21940).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГЕНЕРАЛЬНА

ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ"
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд

адміністративно#господарського майнового комплексу на вул.
Героїв космосу, 8#б у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 673/1677 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 1,9223 га
(кадастровий номер 8000000000:75:271:0014)
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ" для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд адміністративно�
господарського майнового комплексу на 
вул. Героїв космосу, 8�б у Святошинському районі
м. Києва (категорія земель – землі промисловості,

транспорту, зв'язку енергетики, оборони та
іншого призначення справа Д�7257, заява ДЦ
№ 01113�000220377�014 від 05.09.2016).

2. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

на вул. Будівельників, 38#б 
у Дніпровському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі (торговельні, складські та офісні приміщення)

Рішення Київської міської ради № 651/1655 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту, землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Савчуку Віктору Івановичу на вул. Будівельників, 38#б у Дніпровському райо#
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду#
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Савчуку Віктору Івановичу на вул.

Будівельників, 38�б у Дніпровському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,04 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіальної
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громади міста Києва) в оренду на 5 років для
експлуатації та обслуговування нежитлової бу�
дівлі (торговельні, складські та офісні примі�
щення) згідно з планом схемою (додаток до рі�
шення) (К�26405).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БДЖІЛКА#СЕРВІС» на вул. Раїси Окіпної, 3#г 
у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації 
та обслуговування продуктового магазину

Рішення Київської міської ради № 660/1664 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДЖІЛКА#СЕРВІС» на вул. Окіпної, 3#г у
Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе#
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс#
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «БДЖІЛКА�СЕРВІС» на вул. Раїси Окіп�
ної, 3�г у Дніпровському районі м. Києва орієн�
товною площею 0,01 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в оренду на 10 років для експлу�
атації обслуговування продуктового магазину
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�28062).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про продаж земельної 
ділянки приватному 

підприємству «МЕТАЛ#СС» 
для експлуатації 

та обслуговування офісно#виробничої 
будівлі у пров. Куренівському, 2/8 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 664/1668 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 120, 123, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про
землеустрій» та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245#VI
«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 самовряду#
вання в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки (кадастровий но�
мер 8000000000:78:128:0002) приватному під�
приємству «МЕТАЛ�СС» для реконструкції, екс�
плуатації та обслуговування офісно�виробни�
чої будівлі у пров. Куренівському, 2/8 в Оболон�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер�
гетики, оборони та іншого призначення, спра�
ва Д�6407).

2. Погодити звіт про експертну грошову оцін�
ку земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:78:128:0002) у пров. Куренівсько�
му, 2/8 в Оболонському районі м. Києва (спра�
ва № Є�1350).

3. Затвердити вартість земельної ділянки у
розмірі 3 095 606,00 грн (три мільйони 
дев’яносто п’ять тисяч шістсот шість гривень
00 копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки (висновок про ринкову вартість земельної
ділянки від 19.08.2016).

4. Продати приватному підприємству «МЕТАЛ�
СС» земельну ділянку комунальної власності (ка�
дастровий номер 8000000000:78:128:0002) пло�
щею 0,1231 га за 3 095 606,00 грн (три мільйони
дев’яносто п’ять тисяч шістсот шість гривень 00
копійок) для експлуатації та обслуговування
офісно�виробничої будівлі у пров. Куренівсько�
му, 2/8 в Оболонському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу приватному
підприємству «МЕТАЛ�СС» земельної ділянки у
пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

6. Департаменту земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) підготувати в дво�
тижневий термін необхідні матеріали для оформ�
лення договору купівлі�продажу земельної ділян�
ки (кадастровий номер 8000000000:78:128:0002)
площею 0,1231 га у пров. Куренівському, 2/8 в
Оболонському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням.

7. Приватному підприємству «МЕТАЛ�СС»:
7.1. Укласти в двотижневий термін договір

купівлі�продажу земельної ділянки.
7.2. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земель�
ного кодексу України.

8. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки встановити, що право власності на зе�
мельну ділянку переходить до покупця після
нотаріального посвідчення договору купівлі�про�
дажу земельної ділянки та за умови сплати
покупцем повної ціни земельної ділянки, а та�
кож пені (у разі наявності) відповідно до пунк�
тів 6�8 умов продажу, затверджених цим рі�
шенням.

9. Попередити приватне підприємство
«МЕТАЛ�СС», що право власності на земель�
ну ділянку може бути припинено відповід�
но до статей 140, 143 Земельного кодексу
України.

10. Контроль за виконаням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 664/1668

УМОВИ 
продажу приватному підприємству «МЕТАЛ#СС» земельної ділянки 

у пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за ці�
льовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої
земельної ділянки для контролю за дотриман�
ням власником умов продажу земельної ділян�
ки та для прокладання нових, ремонту та екс�
плуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
розміщених у межах земельної ділянки.

3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
06.11.2012 № 14643/0/18�3/19�12 та від 26.02.2015
№ 1656/0/12/19�15.

4. Питання відшкодування відновної вартості
зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 09.07.2012 № 1532) та інші май�
ново�правові питання вирішувати в установле�
ному порядку.

5. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно�кошторисної докумен�
тації вирішувати в порядку, визначеному зако�
нодавством України.

6. Зарахувати до сум, які покупець має спла�
тити за земельну ділянку, аванс у сумі 684 878,77
грн (шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот
сімдесят вісім гривень 77 копійок), сплачений
відповідно до договору № 11 від 15.12.2015.

Решта вартості земельної ділянки у сумі
2 410 727,23 грн (два мільйони чотириста де�
сять тисяч сімсот двадцять сім гривень 23 ко�
пійки) сплачується протягом 10 банківських
днів від дня нотаріального посвідчення догово�
ру купівлі�продажу.

7. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки передбачити, що у разі прострочення по�
купцем виконання грошового зобов’язання йо�
му необхідно сплатити:

— за кожний день прострочення платежу — пе�
ню у розмірі 0,1 відсотка (нуль цілих одна деся�
тих відсотка) від суми простроченого платежу (гро�
шового зобов’язання);

— суму боргу простроченого платежу з ура�
хуванням встановленого індексу інфляції за весь
час прострочення;

— три відсотки річних від простроченої суми.
8. Пеня за прострочення виконання покуп�

цем грошового зобов’язання за договором ку�
півлі�продажу підлягає сплаті і нараховується
до повного фактичного виконання покупцем та�
кого грошового зобов’язаня, але не більше од�
ного року.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Шупик Мирославі Володимирівні 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Залізничній, 32 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 599/1603 від 12 грудня 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. Затвердити технічну документацію із зем�

леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Шупик Мирославі Володимирівні
для обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Залізничній, 32
у Солом’янському районі м. Києва (категорія
земель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа П�9308).

2. Передати громадянці Шупик Мирославі
Володимирівні у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0846 га (кадастровий номер
8000000000:69:181:0026) для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Залізничній, 32 у Солом’янському райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Шупик Мирославі Володимирів�
ні:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на земельну ділянку може
бути припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, 
що перебуває в оренді приватного 

акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ#ЖИЛ#БУД» 
для будівництва житлового будинку 
із комплексом об’єктів громадського 

обслуговування та критими автостоянками 
на бульв. Лесі Українки, 7#9 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 675/1679 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79 83, 93, 122 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду зем#
лі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
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актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та враховуючи лист#звернення приватного акціонерного това#
риства «ПОЗНЯКИ#ЖИЛ#БУД» від 20.10.2016 № 765, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити поділ земельної ділянки кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва площею 1,7035 га (кадастровий но�
мер 8000000000:82:036:0056) для будівниц�
тва житлового будинку із комплексом об’єк�
тів громадського обслуговування та критими
автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7�9 у
Печерському районі м. Києва, що перебуває
в оренді приватного акціонерного товариства
«ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД» на підставі договору
оренди земельної ділянки, зареєстрованого
в книзі записів державної реєстрації догово�
рів оренди землі від 30.07.2003 № 82�6�00102
(зі змінами, внесеними договорами від
07.06.2007 № 82�6�00428, від 11.06.2010 
№ 82�6�00591 та від 22.12.2011 № 82�6�00630),
на сформовані в межах категорії земель жит�
лової та громадської забудови земельні ді�
лянки для будівництва житлового будинку із
комплексом об’єктів громадського обслуго�
вування та критими автостоянками на бульв.
Лесі Українки, 7�9 у Печерському районі м. Ки�
єва, а саме:

земельну ділянку площею 1,0332 га (кадас�
тровий номер 8000000000:82:036:0122);

земельну ділянку площею 0,5063 га (кадас�
тровий номер 8000000000:82:036:0121);

земельну ділянку площею 0,1640 га (кадас�
тровий номер 8000000000:82:036:0120) (спра�
ва А�22896).

2. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 30.07.2003 № 82�6�00102 (зі змі�
нами, внесеними договорами від 07.06.2007
№ 82�6�00428, від11.06.2010 № 82�6�00591 та
від 22.12.2011 № 82�6�00630), залишивши в
оренді приватного акціонерного товариства
«ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД»:

земельну ділянку площею 0,5063 га (кадас�
тровий номер 8000000000:82:036:0121) до
01.08.2022;

земельну ділянку площею 0,1640 га (кадас�
тровий номер 8000000000:82:036:0120) до
31.10.2018.

3. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 30.07.2003 № 82�6�00102 (зі змінами,
внесеними договорами від 07.06.2007 № 82�6�
00428, від 11.06.2010 № 82�6�00591 та від

22.12.2011 № 82�6�00630), підлягає приве�
денню у відповідність до норм законодавства.

4. Приватному акціонерному товариству «ПО�
ЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД»:

4.1. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, для укладання договору про вне�
сення змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 30.07.2003 № 82�6�00102 (зі змінами,
внесеними договорами від 07.06.2007 № 82�6�
00428, від 11.06.2010 № 82�6�00591 та від
22.12.2011 № 82�6�00630).

4.2. Питання пайової участі і укладення з Де�
партаментом економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

5. Земельну ділянку площею 1,0332 га (ка�
дастровий номер 8000000000:82:036:0122) на
бульв. Лесі Українки, 7�9 у Печерському райо�
ні м. Києва зарахувати до земель запасу жит�
лової та громадської забудови.

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико#санітарної 

допомоги № 1» Подільського району м. Києва 
на вул. Кирилівській, 107 у Подільському районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації 
медичного закладу

Рішення Київської міської ради № 627/1631 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико#санітарної допо#
моги № 1» Подільського району м. Києва на вул. Кирилівській, 107 у Подільському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк#
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному некомерційному підприємству
«Центр первинної медико�санітарної допомо�
ги № 1» Подільського району м. Києва на вул.
Кирилівській, 107 у Подільському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,23 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для обслуговування та експлуатації медичного
закладу згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�26492).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Подільського 

району м. Києва на вул. Кирилівській, 123#125 
для утримання зелених насаджень 

та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 640/1644 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Ки#
єва на вул. Кирилівській, 123#125 та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра#

їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са#
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Подільського району м. Ки�
єва на вул. Кирилівській, 123�125 орієнтовни�
ми площами 0,04 га; 0,14 га; 0,14 га (земельні
ділянки комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для утримання зелених насаджень та обслуго�
вування скверу згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�24267).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Солом’янського 

району м. Києва на розі вул. Курської та 
вул. Єреванської у Солом’янському районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 644/1648 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району 
м. Києва на розі вул. Курської та вул. Єреванської у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, ке#
руючись статтями 9, 123 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Солом’янського району м. Ки�
єва на розі вул. Курської та вул. Єреванської у
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,55 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у постійне користування для обслуговування та
експлуатації скверу згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�22519).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки житлово#будівельному кооперативу 
«Красное знамя» на вул. Генерала Алмазова, 1 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 622/1626 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки житлово#будівельному кооперативу «Красное знамя» на вул. Генерала Алмазова, 1 у Печер#
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79#1, 123 Земельного кодексу України,
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер#
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово�будівельному кооперативу «Красное
знамя» на вул. Генерала Алмазова, 1 у Печер�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,34 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для експлуатації та обслу�
говування багатоквартирного житлового будин�
ку згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�26625).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання Релігійній громаді Святого Миколи /Притиска/ 
Парафії (релігійної громади) Української 

Православної Церкви Київського Патріархату 
у Подільському районі м. Києва земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування нежитлових 
будинків (колишніх церковних будівель) 

на вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 683/1687 від 20 грудня 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» та розглянувши про#
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки Релігійній громаді
Святого Миколи /Притиска/ Парафії (релігійної
громади) Української Православної Церкви Ки�
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ївського Патріархату у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлових будинків (колишніх церковних бу�
дівель) на вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) у По�
дільському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва Д�6888, заява ДЦ № 01023�000222566�014
від 03.10.2016).

2. Надати Релігійній громаді Святого Мико�
ли /Притиска/ Парафії (релігійної громади) Укра�
їнської Православної Церкви Київського Патрі�
архату у Подільському районі м. Києва, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, в постій�
не користування земельну ділянку площею 0,1105
га (кадастровий номер 8000000000:85:365:0040)
для експлуатації та обслуговування нежитло�
вих будинків (колишніх церковних будівель) на
вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) у Подільському
районі м. Києва із земель комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва.

3. Релігійній громаді Святого Миколи /При�
тиска/ Парафії (релігійної громади) Української
Православної Церкви Київського Патріархату у
Подільському районі м. Києва:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до статті 96 Земельного кодексу
України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
03.07.2013 № 11235/0/12/19�13, Управління

охорони культурної спадщини від 05.03.2014
№ 066/09�546, Міністерства культури України
від 10.06.2014 № 887/10�3/61�14 та Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
11.09.2014 № 19�26�0.3�4850/2�14.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
на вул. Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і споруд
закладу освіти (школа#інтернат № 4)

Рішення Київської міської ради № 618/1622 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Ми#
коли Юнкерова, 55 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель#
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації на вул. Мико�
ли Юнкерова, 55 в Оболонському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 2,48 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд закладу освіти (школа�інтернат № 4)
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�27167).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «МЕДІНКОМ» 

для експлуатації та обслуговування адміністративного 
будинку та господарських будівель на вул. Олеся Гончара, 33#в 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 702/1706 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, 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», роз#
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
товариству з обмеженою відповідальністю «МЕ�
ДІНКОМ» для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку та господарських
споруд на вул. Олеся Гончара, 33�в у Шевчен�
ківському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ від 01.10.2015 № 01104�000189951�014,
справа А�21377).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «МЕДІНКОМ», за умови виконання
пункту 3 цього рішення, в оренду на 15 років зе�
мельну ділянку площею 0,0979 га (кадастровий
номер 8000000000:88:197:0003, витяг з Дер�
жавного земельного кадастру про земельну ді�

лянку № НВ�8000117382014) для експлуатації
та обслуговування адміністративного будинку
та господарських будівель на вул. Олеся Гонча�
ра, 33�в у Шевченківському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «МЕДІНКОМ»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листі Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 02.09.2015 № 057041�
15824.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельної ділянки.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.7. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

4. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки від 22.09.2000 № 88�6�00012, укладений між
Київською міською радою та закритим акціо�
нерним товариством «Науково�виробниче під�
приємство «Медінжсервіс» для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку та
господарських будівель на вул. Олеся Гончара,
33�б у Шевченківському районі м. Києва з мо�
менту державної реєстрації договору оренди
земельної ділянки товариством з обмеженою
відповідальністю «МЕДІНКОМ».

5. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді Незалежній 
Помісній Церкві Євангельських 

Християн Баптистів «Друзі Христа» 
у Дніпровському районі м. Києва 

на вул. Марка Черемшини, 5 
у Дніпровському районі м. Києва 

для обслуговування молитовного будинку
Рішення Київської міської ради № 654/1658 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки релігійній громаді Незалежній Помісній Церкві Євангельських Християн Баптистів у Дніпров#
ському району м. Києва на вул. Марка Черемшини, 5 у Дніпровському 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. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки релігійній громаді Незалежній Помісній
Церкві Євангельських Християн Баптистів «Дру�
зі Христа» у Дніпровському районі м. Києва на
вул. Марка Черемшини, 5 у Дніпровському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,05 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для обслуговування молитовного
будинку згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�25591).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Печерського району м. Києва 
на схилах Набережного шосе 

у Печерському районі м. Києва
для утримання комплексної 

пам’ятки природи «Дніпрові кручі»
Рішення Київської міської ради № 649/1653 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Ки#
єва на схилах Набережного шосе у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра#
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Печерського району м. Києва
на схилах Набережного шосе у Печерському
районі м. Києва орієнтовними площами 39,18
га; 4,88 га; 0,54 га; 0,84 га (земельні ділянки ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в постійне користування для утри�
мання комплексної пам’ятки природи «Дніпро�
ві кручі» згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�27158).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про закріплення майна територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1369 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Департаменту житлово(комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 липня 2016
року № 058/4/2(7037 та у зв’язку з припиненням дії угоди на володіння та користування майном територі(
альної громади міста Києва від 31 травня 2012 року № 14, укладеної відповідно до рішення Київської міської
ради від 27 листопада 2009 року № 717/2786 «Про передачу майна комунальної власності територіальної гро(
мади м. Києва у володіння та користування відкритому акціонерному товариству «Київспецтранс»:

1. Ïðèéíÿòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíå ÏðÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ»

â³äïîâ³äíî äî óãîäè íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòó-

âàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà â³ä 31 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ 14, çã³äíî ç

ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïðèéìàííÿ-ïå-

ðåäà÷³ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà, ïåðåäàíîãî ÏðÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ» â³äïî-

â³äíî äî óãîäè íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ

ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â³ä 31 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ 14, òà çàòâåðäèòè ¿¿

ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿

ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3.2. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíà íà-

äàòè ïðîïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿) ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ïåðåë³êó ìàé-

íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Ñêëàñòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà

òà ïîäàòè éîãî íà çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³ä-

àííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóí-

ñåðâ³ñ» ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ»

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åí-

íÿ ðîáîòè êîì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ çã³äíî ç ïóíêòîì 2

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1369

Склад комісії
з питань приймання(передачі майна територіальної громади міста Києва,

переданого ПрАТ «Київспецтранс» відповідно до угоди на володіння 
та користування майном територіальної громади міста Києва 

від 31 травня 2012 року № 14

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ìàëèõ³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Øìóëÿð Îëåã Âàñèëüîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê

ãîëîâè êîì³ñ³¿

Òêà÷èê Â³êòîð Äìèòðîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñ³äíåíêî Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè òà ³íæåíåðíîãî

çàõèñòó òåðèòîð³¿ óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øàïîâàëåíêî ²ííà Âîëîäèìèð³âíà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãðóùèíñüêèé Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ"

Ïîïîâè÷ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ÷ëåí íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ"

×èðâà Âàñèëü ²âàíîâè÷ òåõí³÷íèé äèðåêòîð ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ"

Àíòîíåöü Ëàðèñà Ïåòð³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ"

Ðóñ³í ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

"Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ"

Êðàâöåâ Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ"

Ìàêàðîâà Îëåíà Àíàòîë³¿âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ"

Ïåòðîâè÷ Â³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó àóäèòó, ìîí³òîðèíãó ³ ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

"Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ"

Áàøèíñüêèé Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó þðèäè÷íîãî òà êàäðîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ"

Êîñòþøêî Îëåã Ïåòðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Íîçäðÿ Âàäèì ²ãîðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Òåñëåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко
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29.12.2016 ð. ¹ 1369

ПЕРЕЛІК
майна територіальної громади м. Києва, передане ПрАТ "Київспецтранс"

відповідно до Угоди на володіння та користування майном територіальної
громади м. Києва від 31 травня 2012 року № 14

№
п/п

Найменування Дата
введення в
експлуатацію

Інв. номер Первісна
балансова
вартість, грн

1. 1�ша свердловина 22,0 м полігону В. Дмитровичі (120067) 01.09.1990 120067 3606,06

2. 2�га свердловина полігону В. Дмитровичі (120069) 01.09.1990 120069 2458,32

3. 3�тя свердловина 53,0 м полігону В. Дмитровичі (120070) 01.09.1990 120070 8687,17

4. 3�тя свердловина 15,0 м полігону В.Дмитровичі (120071) 01.09.1990 120071 2458,32

5. 4�та свердловина 15,0 м полігону В. Дмитровичі (120073) 01.09.1990 120073 2458,32

6. 4�та свердловина 58,0 м полігону В. Дмитровичі (120072) 01.09.1990 120072 9506,84

7. 5�та свердловина 16,0 м полігону В. Дмитровичі (120075) 01.09.1990 120075 2622,89

8. 5�та свердловина 65,0 м полігону В. Дмитровичі (120074) 01.09.1990 120074 10654,08

9. 6�та свердловина 19,0 м полігону В. Дмитровичі (120066) 01.09.1990 120066 3114,26

10. 6�та свердловина 37,0 м полігону В. Дмитровичі (120065) 01.09.1990 120065 6064,36

11. Авт.комун.вакуум. КО�503В�13, № АА2823ІА (110228) 24.10.2008 110228 364166,66

12. Авт.комун.вакуум. К0�503В�13, № АА2866ІА (110227) 24.10.2008 110227 364166,67

13. Автобус "Богдан" А�092, № АА9548НР (110198) 11.09.2008 110198 210833,33

14. Автогрейдер МG 320В № 46116 АА (110191) 08.08.2008 110191 611238,33

15. Автозаправний блок�пункт (120106) 01.01.1993 120106 8207,0

16. Автозаправний блок�пункт (120107) 01.01.1993 120107 8207,0

17. Автомобіль комун.МДК�432932�00 № АА3916НТ (110203) 25.09.2008 110203 213333,33

18. Автомобіль�самоскид КРАЗ�6510 (210783) 04.12.2002 210783 86069,01

19. Автомобіль�самоскид КРАЗ�6510 (210758) 01.07.2002 210758 85857,33

20. Автомобіль ГАЗ�330232�414, № АА2868ІА (110229) 06.11.2008 110229 76954,17

21. Автомобіль�кран КС�55713�1К, № АА08821С (110270) 05.03.2009 110270 900000,0

22. Автомобіль УРАЛ�583106, № АА9822НР (110200) 01.11.2008 110200 470638,89

23. Автомобіль УРАЛ�583106, № АА9824НР (110202) 01.11.2008 110202 470638,89

24. Автомобіль УРАЛ�583106, № АА9825НР (110201) 01.11.2008 110201 470638,89

25. Автомобіль УРАЛ�6551 5, № АА9823РН (110199) 01.1 1.2008 110199 496416,66

26. Автонавантажувач 5т (310310) 01.10.1989 310310 6280,56

27. Бульдозер SD32, № Т5616КІ (110262) 21.01.2009 110262 1470000,0

28. Бульдозер SD32, № Т5617КІ (110263) 21.01.2009 110263 1470000,0

29. Бульдозер SD7, № Т5615КІ (110265) 21.01.2009 110265 858531,67

30. Бульдозер SD7, № Т5614 КІ (110264) 21.01.2009 110264 858531,67

31. Бульдозер МК�24/Т�170 (310810) 01.09.1996 310810 76666,65

32. Т�170(310272) 01.01.1989 310272 27047,37
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93. Контейнер КУБО б/в(341115) 15.05.1997 341115 1155,0

94. КРАЗ�65053 Y7А42 21.11.2008 362500,0

95. Техніко�економічне обгрунтування проекту реконструкції лінії
переробки фільтрату полігона ТПВ №5

31.12.2008 219900,0

96. Науково�методичне супроводження впровадження роздільного
збирання ТПВ і ресурсноцінних компонентів у м. Києві

31.12.2008 65000,0

97. Система моніторингу впливу полігонів № 1 та № 5 на навколишнє
природне середовище

31.12.2008 180000,0

98. Дослідження і розробка норм накопичення твердих побутових
відходів на об'єктах їх утворення м. Києва

31.12.2008 100000,0

99. Техніко�економічне обґрунтування будів. устан. по переробці
будівельних відходів полігона № 6

31.12.2008 215000,0

100. МАЗ 5337 К0�435�01 сміттєвоз (210820) 03.12.2003 210820 200254,18

101. МАЗ 5337 КУБО 137 № 24074КА (210824) 01.10.2004 210824 70352,66

102. МАЗ 5337�02 КО�435�01МКЗ 35 (210825) 01.12.2004 210825 208281,98

103. МАЗ 533702 "Медіум" (210809) 22.07.2003 210809 292895,83

104. Мобільна туалетна кабіна (310897) 27.09.1999 310897 5686,4

105. Мобільна туалетна кабіна (310898) 27.09.1999 310898 5686,4

106. Мобільна туалетна кабіна (310899) 27.09.1999 310899 5686,4

107. Мобільна туалетна кабіна (310900) 27.09.1999 310900 5686,4

108. Мобільна туалетна кабіна (310901) 27.09.1999 310901 5686,4

109. Мобільна туалетна кабіна (310902) 27.09.1999 310902 5686,4

110. Мобільна туалетна кабіна (310903) 27.09.1999 310903 5686,4

111. Мобільна туалетна кабіна (310904) 27.09.1999 310904 5686,4

112. Мобільна туалетна кабіна (310905) 27.09.1999 310905 5686,4

113. Мобільна туалетна кабіна (310906) 27.09.1999 310906 5686,4

114. Зовнішнє освітлення (130020) 01.01.1988 130020 42247,43

115. Зовнішні мережі водопроводу (130018) 01.01.1988 130018 17814,8

116. Зовнішні мережі і виробничий корпус (130021) 01.01.1988 130021 47104,46

117. Зовнішні мережі каналізаційних труб (130019) 01.01.1988 130019 1472,3

118. Насос водокільцевий (310802) 26.01.1996 310802 2000,0

119. Насосна станція (120027) 01.01.1988 120027 45887,0

120. Навіс для сіна літера А�07114 76955,0

121. Навіс для сіна літера А�07103 14704,0

122. Об'єкт "Карти складування будівельних відходів на полігоні вул.
Червонопранорна" (120135)

10.10.1995 120135 590811,55

123. Кільцева дорога полігону № 5 (с. В.Дмитровичі) (120146) 31.03.1998 120146 35809,06

124. Окремо будована свердловина (120026) 01.01.1988 120026 56117,3

125. Очисні споруди стічних вод полігону твердих побутових відходів 
№ 5 "Pall Rochem"

29.12.2000 120162 16082138,6

126. Майданчик артсвердловини (120024) 01.01.1988 120024 19315,91

127. Майданчик складування полігону В. Дмитровичі (120047) 01.04.1988 120047 18049379,6

128. Майданчик госп. двору(120029) 01.01.1988 120029 24811,1

129. Подрібнювач ІРН�160*280 (310884) 27.05.1999 310884 3335,0

130. Під'їзна дорога полігону "Пирогово" (120012) 01.06.1982 120012 1212367,1

131. Причіп ОЗПТ 85�72 № 00685КС (210418) 01.01.1990 210418 5089,83

132. Причіп ОЗПТ 85�72 № 00686КС (210419) 01.01.1990 210419 5089,83

133. Причіп�тягач ЧМЗАП�83�99 № 00691КС (210495) 01.01.1991 210495 36068,32

134. Причіп�тягач ЧМЗАП�5202 № 00683КС (210299) 01.01.1988 210299 5843,53

135. Прожекторна щогла (120035) 01.01.1988 120035 22154,18

136. Виробничо�побутовий корпус (110041) 01.01.1988 110041 134898,72

137. Рама вагового пристрою (340011) 01.06.1988 340011 2935,38

138. Резервуар металевий 75м3 (120014) 01.01.1985 120014 3211,28

139. Реконструкція діючого полігону твердих побутових відходів у 
с. В. Дмитровичі (120164)

13.12.2001 120164 8954289,84

140. Рубильники ЯРП�11�10К (310765) 22.11.1994 310765 50,86

141. Сарай дерев'яний (110015) 01.01.1974 110015 4089,68

142. Скрепер(310240) 01.01.1988 310240 17179,12

143. Скрепер(310238) 01.01.1988 310238 16530,5

144. Зливна станція вул. М.�Сибіряка (110013) 01.01.1972 110013 86919,62

145. Сміттєвоз "Мерседес�Бенц" № 14915КА (210723) 28.10.2001 210723 521084,02

146. Станок Зк 634 (310298) 01.05.1989 310298 620,77

147. Станція перекачки полігону "Пирогово" (120068) 01.09.1990 120068 667122,03

148. Станція перекачування стоків від полігону в селі В. Дмитровичі
(120158)

29.12.1999 120158 1589460,1

149. Тепломережа (130017) 01.01.1988 130017 2557,26

150. К�700 А (310203) 01.01.1987 310203 20466,8

151. Трактор ХТЗ�17221 �09, № 47942АА (110266) 26.01.2009 110266 308375,0

152. Туалет на 4 вічка (120023) 01.01.1988 120023 8654,85

153. Установка для обслуговування мобільних туалетів (310907) 27.09.1999 310907 68136,0

154. Ущільнювач ВОМАG ВС 772 RВ�2, № Т5378КІ (110225) 01.10.2008 110225 3812583,33

155. Ущільнювач ВОМАG ВС 772 RВ�2, № 5379КІ (110226) 01.10.2008 110226 3812583,33

156. Ущільнювач сміття БОМАГ (390005) 16.07.2001 390005 1316767,64

157. Фронтальний навантажувач СG935Н, №47941АА (110267) 26.01.2009 110267 338204,17

158. Фронтальний навантажувач СG935Н, № 46115АА (110192) 08.08.2008 110192 338203,33

159. Автогрейдер № 03035КС ( 310204) 01.01.1987 310204 16417,86

160. ЗИЛ 130 КО�435 № 17582КА (210792) 31.03.2003 210792 39402,35

161. ЗИЛ 130 КО�435 № 17584КА (210793) 31.03.2003 210793 39402,35

33. Т�170 (310275) 01.01.1989 310275 24797,37

34. Т�330 (310358) 01.01.1991 310358 87001,09

35. Битовка у зборі (110025) 01.01.1978 110025 4360,85

36. Битовка у зборі (110029) 01.01.1986 110029 4606,92

37. Ванна для мийки коліс а/м (310748) 07.10.1994 310748 342,24

38. Водонапірна башта сист. Рошковського (120030) 01.01.1988 120030 21542,68

39. Повітряна лінія 10кв (130016) 01.01.1988 130016 13432,36

40. Дамба "Пирогово" полігону Пирогово (120010) 01.06.1979 120010 1495691,2

41. Двигун насосний агрегату NСВZХ�2Р�125�250RС (311391) 28.02.2007 311391 64915,0

42. Дозуюча камера (12003 1) 01.01.1988 120031 13208,46

43. Будинок КСО (110034) 01.01.1986 110034 6802,65

44. Будинок�їдальня (110038) 01.01.1987 110038 2478,16

45. Екскаватор JYL210Е (110218) 01.09.2008 110218 757369,17

46. Екскаватор JYL230Е (110219) 01.09.2008 110219 714012,5

47. Екскаватор ЕО 3322 И (310328) 01.01.1990 310328 21417,07

48. Екскаватор ЕО�4321 Б (310268) 01.01.1989 310268 82138,3

49. Євроконтейнери місткістю 1,1 м куб. 240 шт. 28.11.2001 279166,67

50. Євроконтейнери місткістю 1,1 м куб. 647 шт. 30.03.2001 964832,73

51. Контейнер Екопласт�Укр. 1,1 м3 � 640 шт. 01.01.2008 1641024,4

52. Життєзбірник (120038) 01.01.1988 120038 37233,95

53. Огорожа металева (120005) 01.01.1972 120005 5014,54

54. Будівля утильцеху (110012) 01.01.1971 110012 5565,33

55. Асенізаційний автомобіль К0�505А на шасі КАМАЗ 53215 № 240�
59КА

07.05.2004 199800,0

56. Асенізаційний автомобіль К0�505А на шасі КАМАЗ 53215 № 240�
64КА

07.05.2004 199800,0

57. Асенізаційний автомобіль К0�505А на шасі КАМАЗ 53215 № 240�
65КА

07.05.2004 199800,0

58. Щепоподрібнювач Раtu DC 100 НF 11.02.2004
17.02.2004

116160,0

59. Сміттєвоз К0�432�01 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�437041 № АА8162ЕН (110105)

01.09.2007 110105 236000,0

60. Сміттєвоз КО�432�01 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�437041 № АА8428ЕН (110102)

01.09.2007 110102 236000,0

61. Сміттєвоз К0�432�01 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�437041 № АА5063НЕ (110171)

01.09.2007 110171 236000,0

62. Сміттєвоз К0�432�01 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�437041 № АА8164ЕН (110169)

01.09.2007 110169 236000,0

63. Сміттєвоз К0�432�01 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�437041 № АА8165ЕН П 10170)

01.09.2007 110170 236000,0

64. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 №АА8661ЕН (110099)

01.09.2007 110099 360000,0

65. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА3352ТС (110093)

01.09.2007 110093 360000,0

66. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА3354ТС (110101)

01.09.2007 110101 360000,0

67. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 №АА3471 ТС (110094)

01.09.2007 110094 360000,0

68. Сміттєвоз КСМ437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА6766ЕН (110103)

01.09.2007 110103 360000,0

69. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА6866ЕН (110097)

01.09.2007 110097 360000,0

70. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА5980ТС (110084)

01.09.2007 110084 360000,0

71. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № А 5981 ТС (110085)

01.09.2007 110085 360000,0

72. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА6826ТС (110086)

01.09.2007 110086 360000,0

73. Сміттєвоз К0437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 №АА3361ЕЕ (110087)

01.09.2007 110087 360000,0

74. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ �533702 № АА8223ЕЕ (110089)

01.09.2007 110089 360000,0

75. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 №АА9208ЕЕ (110092)

01.09.2007 110092 360000,0

76. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА3360ЕЕ (110088)

01.09.2007 110088 360000,0

77. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 №АА8230ЕЕ (110090)

01.09.2007 110090 360000,0

78. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА8231ЕЕ (110091)

01.09.2007 110091 360000,0

79. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА8260ЕН (110096)

01.09.2007 110096 360000,0

80. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА8261ЕН (110095)

01.09.2007 110095 360000,0

81. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА8427ЕН (110098)

01.09.2007 110098 360000,0

82. Сміттєвоз К0�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА8557ЕН (110100)

01.09.2007 110100 360000,0

83. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 №АА8662ЕН (110104)

01.09.2007 110104 360000,0

84. Сміттєвоз КО�437�50 з заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА8559ЕН (150000)

01.09.2007 150000 360000,0

85. Сміттєвоз КО�425 заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА18�83НК (150002)

01.09.2007 150002 340000,0

86. Сміттєвоз КО�425 заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА18�86НК( 150003)

01.09.2007 150003 340000,0

87. Сміттєвоз КО�425 заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА18�89НК (150001)

01.09.2007 150001 340000,0

88. Сміттєвоз КО�425 заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА18�96НК( 150004)

01.09.2007 150004 340000,0

89. Сміттєвоз КО�425 заднім завантаженням контейнерів на шасі
автомобіля МАЗ�533702 № АА50�46НЕ (110160)

01.09.2007 110160 340000,0

90. Компактор (ущільнювач д/сміття) 01.10.2004 536774,91

91. К�т обратноосмот. мембран кільцями 01.10.2004 1477755,82

92. Контейнер КУБО б/в(341114) 15.05.1997 341114 1035,0
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162. ЗИЛ 130 КО�435 № 17586КА (210789) 31.03.2003 210789 39402,35

163. ЗИЛ 130 КО�435 № 17587КА (210790) 31.03.2003 210790 39402,35

164. ЗИЛ 130 КО�435 №20144КА (210796) 19.06.2003 210796 39420,85

165. ЗИЛ 130 КО�435 № 20146КА (210797) 19.06.2003 210797 39420,85

166. ЗИЛ 130 КО�435 № 20148КА (210798) 19.06.2003 210798 39420,85

167. ЗИЛ 130 КО�435 № 21554КА (210815) 19.09.2003 210815 39378,35

168. ЗИЛ 130 КО�435 № 21558КА (210819) 27.10.2003 210819 39413,48

169. ЗИЛ 130 КО�435 № АА2813АН (210794) 31.01.2003 210794 39402,34

170. ЗИЛ 131 ПММ пересувна механічна майстерня № 14949КА (210746)' 29.04.2002 210746 60595,24

171. ЗИЛ 130 КО�435 № 08178КА (210807) 14.07.2003 210807 39420,85

172. ЗИЛ 130 КО�435 № 03857КА (210806) 14.07.2003 210806 39420,85

173. ЗИЛ 130 КО�435 № 17581КА (210787) 31.03.2003 210787 39402,34

174. ЗИЛ 130 КО�435 № 17588КА (210791) 31.03.2003 210791 39402,34

175. ЗИЛ 130 КО�435 №20141КА (210801) 19.06.2003 210801 39420,85

176. ЗИЛ 130 КО�435 № 20142КА (210799) 19.06.2003 210799 39420,85

177. ЗИЛ 130 КО�435 № 20143КА (210800) 19.06.2003 210800 39420,85

178. ЗИЛ 130 КО�435 №20145 КА (210802) 19.06.2003 210802 39420,85

179. ЗИЛ 130 КО�435 № 20147КА (210803) 19.06.2003 210803 39420.85

180. ЗИЛ 130 КО�435 №21565КА (210818) 27.10.2003 210818 39413,48

181. ЗИЛ 130 КО�435 № 175�79КА (210785) 31.03.2003 210785 39402,35

182. ЗИЛ 130 КО�435 № 175�80КА (210786) 31.03.2003 210786 39402,35

183. ЗИЛ 130 КО�435 № 175�83КА (210788) 31.03.2003 210788 39402,34

184. ЗИЛ 130 КО�435 № 215�57КА (210816) 19.09.2003 210816 39378,35

185. ЗИЛ 130 КО�435 № 215�56КА (210817) 19.09.2003 210817 39378,35

186. Трактор МТЗ�82.1 № 04443 КС (311054) 18.06.2001 311054 40011,38

187. А/м Мерседес�Бенц 1722 № 133�76КА (210712) 12.02.2001 210712 18561,5

188. А/м Штайер�19824 сміттєвоз № 127�96КА (210713) 12.02.2001 210713 25636,5

189. А/м Штайер�19524 сміттєвоз № 127� 98КА (210714) 12.02.2001 210714 18561,5

190. А/м Штайер�10824 № 133�75КА (210716) 12.02.2001 210716 25636,5

191. Автобус ПАЗ 672 № 14902КА (210720) 28.09.2001 210720 2612,5

192. Сміггсвоз "Медіум Лайт" № 185�56КВ (спеціальне обладнання
сміттєвоза заднього завантаження)

01.10.2004 280000

193. Сміттєвоз "Мелімм Лайт" № 06847КА (спеціальне обладнання
сміттєвоза заднього завантаження)

01.10.2004 210809 280000

194. Сміттєвоз "Медіум Лайт"№ А.А38�58АВ (спеціальне обладнання
сміттєвоза заднього завантаження)

01.10.2004 280000

195. Сміттєвоз "Медіум Лайт" № АА38� 58АВ (спеціальне обладнання
сміттєвоза заднього завантаження)

01.10.2004 280000

196. Сміттєвоз "Медіум Лайт" № 294�06КА (спеціальне обладнання
сміттєвоза заднього завантаження)

01.10.2004 280000

197. Зливова станція № 1 (110026) 1978 110026 125908

ВСЬОГО 94058706 

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 13/1605

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

послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

Розпорядження № 1376 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово(комунальні послуги», постанов Кабінету Мі(
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово(комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван(
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачан(
ня теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 ëèñòîïàäà

2015 ðîêó ¹ 1129, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíî-

ìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà ¹ 176/1287, âè-

êëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍ-

ÑÜÊÎÃÎ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19

ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1129, çàðåºñòðîâàíèõ

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-

ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà

¹ 177/1288, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎ-

ÃÎ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 ëèñòî-

ïàäà 2015 ðîêó ¹ 1129, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâ-

íîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà ¹ 178/1289,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

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

ÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ» ÿê âèêîíàâöåì

öèõ ïîñëóã, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19

ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1129, çàðåºñòðîâàíèõ

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-

ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà

¹ 179/1290, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 13/1605

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

19.11.2015 ð. ¹ 1129

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1376)

Тарифи на теплову енергію ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1185,15 1422,18

2 Інші споживачі (крім населення) 1227,79 1473,35

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1173,41 1408,09

2 Інші споживачі (крім населення) 1216,05 1459,26

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 14/1606

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

19.11.2015 ð. ¹ 1129

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1376)

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

Про реконструкцію фонтана «Великий» на Майдані 
Незалежності (парна сторона вулиці Хрещатик)

Розпорядження № 1385 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду(

вання в Україні», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ôîíòàíà «Âåëè-

êèé» íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ (ïàðíà ñòîðîíà

âóëèö³ Õðåùàòèê).

2. Âèçíà÷èòè ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàð-

ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä» çàìîâ-

íèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ôîíòàíà «Âåëèêèé» íà Ìàé-

äàí³ Íåçàëåæíîñò³ (ïàðíà ñòîðîíà âóëèö³ Õðå-

ùàòèê).

3. Ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä»:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³-

âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Îäåðæàòè äîçâîëè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóþòü äåðæàâíó ïî-

ë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,

íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â óñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çà-

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

øåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 11,74 14,09

2 Інші споживачі (крім населення) 11,74 14,09

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 15/1607

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

19.11.2015 ð. ¹ 1129

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1376)

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 16/1608

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

19.11.2015 ð. ¹ 1129

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1376)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО» 

як виконавцем цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з пдв

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

населення 1 Гкал 1440,70

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

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць
протягом періоду надання послуги

з централізованого опалення

33,86

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

населення 1 куб. м 79,44

інші споживачі 1 куб. м 72,28

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 12/1604

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

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико(санітарної допомоги № 1»

Шевченківського району міста Києва
Розпорядження № 1377 від 29 грудня 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 і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд(
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåð-

âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî 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 ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 æîâòíÿ 2016

ðîêó çà ¹ 186/1499 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) â³ä 3

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 19/1611

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

теплової енергії Приватному підприємству 
«БОНВОЯЖ»

Розпорядження № 1378 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпе(
чення єдиного підходу до формування тарифів на житлово(комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та ін(
ших органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової
енергії, транспортування теплової енергії:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ñ³÷íÿ 2015

ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà

¹ 3/1114 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 æîâòíÿ

2016 ðîêó ¹ 1056), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍ-

ÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ñ³÷-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíî-

ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015

ðîêó çà ¹ 4/1115 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1056), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòó-

âàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãî-

ëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷-

íÿ 2015 ðîêó çà ¹ 5/1116 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 26 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1056), âèêëàâ-

øè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 20/1612

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.01.2015 ð. ¹ 32

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1378

Тарифи на виробництво теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 19/1611

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.01.2015 ð. ¹ 32

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1378

Тарифи на теплову енергію 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1110,93 1333,12

2 Бюджетні установи 1536,45 1843,74

3 Інші споживачі (крім населення) 1536,31 1843,57

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1072,84 1287,41

2 Бюджетні установи 1412,39 1694,87

3 Інші споживачі (крім населення) 1412,25 1694,70 

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва дитячого спортивно(ігрового майданчика

на вул. Дегтярівській, 28
Розпорядження № 1374 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін(
фраструктури», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року № 776 «Про деякі питання міського конкурсу проектів та про(
грам розвитку місцевого самоврядування», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äèòÿ÷èé

ñïîðòèâíî-³ãðîâèé ìàéäàí÷èê íà âóë. Äåãòÿð³â-

ñüê³é, 28 áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 60,0 òèñ. ãðè-

âåíü.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ñï³ëüíî ç Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó äèòÿ÷îãî ñïîð-

òèâíî-³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó çàêð³ïëåííÿ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

№ Споживачі Тарифи, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 37,06 44,47

2 Бюджетні установи 37,06 44,47

3 Інші споживачі (крім населення) 37,06 44,47

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 21/1613

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.01.2015 ð. ¹ 32

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.12.2016 ð. ¹ 1378

Тарифи на транспортування теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 18/1610

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

некомерційне підприємство «Консультативно(діагностичний
центр» Печерського району м. Києва

Розпорядження № 1379 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабтету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регу(
лювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвер(
дження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та
вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою
впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-

òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ïå÷åðñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ ó

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëþòîãî 2016 ðîêó çà ¹ 4/1317

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó 

¹ 27), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 5/1597

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 
«Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної

допомоги, які надаються державними та комунальними 
закладами охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 1380 від 29 грудня 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 і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд(
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³

íàäàþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè çà-

êëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³», çàðåºñ-

òðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086, íîâè-

ìè ïóíêòàìè 24-30 òàêîãî çì³ñòó:

«24. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

26. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Ñòîìàòî-

ëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

27. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâ-

íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ¹ 2 Äàðíèöüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

28. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèí-

íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2 Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

29. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâ-

íà óñòàíîâà «²íñòèòóò ñåðöÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè», ùî äîäàþòüñÿ.

30. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Öåíòðàëü-

íèé ãîñï³òàëü ÌÂÑ Óêðà¿íè, ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 24-26 ââàæàòè â³äïî-

â³äíî ïóíêòàìè 31-33.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 4/1596

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

некомерційне підприємство «Консультативно(діагностичний
центр» Солом’янського району м. Києва

Розпорядження № 1381 від 29 грудня 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 і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд(
кування надання платних послуг зі стоматологічної допомоги:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-

ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì.

Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðè-

òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà ¹ 216/1529 (ó ðåäàêö³¿

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 25 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1029), âè-

êëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

17 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 17/1609

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів 

на платні послуги за нозологіями та послуги,
що входять до їх складу, які надають лікувально(профілактичні

державні та комунальні заклади охорони здоров’я»
Розпорядження № 1 від 3 січня 2017 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 і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд(
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 557

«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà

íîçîëîã³ÿìè òà ïîñëóãè, ùî âõîäÿòü äî ¿õ ñêëàäó,

ÿê³ íàäàþòü ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ äåðæàâí³

òà êîìóíàëüí³ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðå-

ºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà

¹ 76/1187, íîâèì ïóíêòîì 8 òàêîãî çì³ñòó:

«8. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà

íîçîëîã³ÿìè òà ïîñëóãè, ùî âõîäÿòü äî ¿õ ñêëà-

äó, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà óñòàíîâà «²íñòèòóò ñåð-

öÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè», ùî

äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 8, 9 ââàæàòè â³äïîâ³ä-

íî ïóíêòàìè 9, 10.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Виконуючий обов’язки голови 
M. Поворозник

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.  Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Про утворення комісії з вирішення проблемних питань, 
пов’язаних з експлуатацією полігону твердих побутових відходів

№ 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області
Розпорядження № 1390 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини другої та пунктів 5 і 8 частини третьої статті 25 Закону України «Про столицю України —
місто — герой Київ», пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 301/1305 «Про вирішення проблемних питань, по(
в’язаних із експлуатацією полігону твердих  побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської
області» та протоколу № 21 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово(комуналь(
ного господарства та паливно(енергетичного комплексу від 05 вересня 2016 року:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ

ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç åêñïëóàòàö³ºþ ïîë³ãîíó

òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³

Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà çà-

òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîì³ñ³¿ ç âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü,

ïîâ’ÿçàíèõ ç åêñïëóàòàö³ºþ ïîë³ãîíó òâåðäèõ

ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêî-

ãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó îáñòåæóâàòè ñòàí ïîë³ãîíó òà íàäàâà-

òè ïðîïîçèö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿) ùîäî áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ ïîë³ãî-

íó, çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííÿ ï³äçåìíèõ âîä.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 22 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 402 «Ïðî óòâîðåí-

íÿ êîì³ñ³¿ ç âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ùî-

äî åêñïëóàòàö³¿ ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³ä-

õîä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1390

Склад комісії 
з вирішення проблемних питань, пов’язаних з експлуатацією полігону 

твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району 
Київської області 

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ìðèãà Ñåðã³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íâåñòèö³é-

íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â Äåïàðòàìåíòó æèòëî-

âî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Æèëêà Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâ³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè òà ³íæåíåðíîãî çàõèñ-

òó òåðèòîð³¿ óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè Äå-

ïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

×ëåíè êîì³ñ³¿:

Àêáåðîâ Àðçó Åëãàð Îãëè íà÷àëüíèê â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äî-

òðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà çãî-

äîþ)

Áàð³íîâ Ìàêñèì Îëåêñàíäðîâè÷ íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é òà êîìóíàëü-

íîãî îáñëóãîâóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-

êó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Áåçðóê Çîÿ Äîì³í³ê³âíà Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíîãî êîí-

òðîëþ Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà çãî-

äîþ)

Áîãàòîâ Êîñòÿíòèí Âîëîäèìèðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Áîãóöüêà Ìàð³àííà Ïàðôåíò³¿âíà ãîëîâà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ï³äã³ðö³âñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ Îáó-

õ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Áîäíàð Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ãîðîäèñüêèé Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ ïðåäñòàâíèê Ï³äã³ðö³âñüêî¿ ãðîìàäè, àêòèâ³ñò (çà çãîäîþ)

Ãðèãîðîâñüêèé Ïåòðî ªâãåíîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò áóä³âåëüíîãî âèðîáíèöòâà»

(çà çãîäîþ)

Ãðóøêî Â³êòîð Âàëåíòèíîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ãðóùèíñüêèé Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ» (çà çãîäîþ)

Æàâðèäà Äàð’ÿ ªâãåí³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Îáóõ³â-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (çà çãîäîþ)

Æåðåá÷óê Â³òàë³é Àíäð³éîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÃÐ²Í× ÂÎ×» (çà

çãîäîþ)

Çàïàñê³í Ìàêñèì Ðîìàíîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³-

ñ³¿ ç ïèòàíü åêîëîã³¿, ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ë³êâ³äàö³¿

íàñë³äê³â íà ×ÀªÑ òà ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (çà

çãîäîþ)

²ëü÷óê Ëåîí³ä ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ï³äã³ðö³âñüê³é ñ³ëüñü-

ê³é ðàä³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Êèíêåð Ãàëèíà Âàëåíòèí³âíà ïðåäñòàâíèê Ï³äã³ðö³âñüêî¿ ãðîìàäè, àêòèâ³ñò (çà çãîäîþ)

Êèðåºâà Â³êòîð³ÿ Ñòàí³ñëàâ³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (çà çãîäîþ)

Êîëÿäþê Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà âèêîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äåð-

æàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Êîðîëü Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Äåïàðòàìåíòó ðåã³îíàëüíîãî ðîç-

âèòêó òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (çà çãîäîþ)

Êîñòþøêî Îëåã Ïåòðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Êðàâ÷åíêî Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ Ï³äã³ðö³âñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ï³äã³ðö³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðà-

äè Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Ìàëèõ³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³í-

íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Ìàëüîâàíèé Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³í-

íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âè-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Íîâ³êîâà Àëëà Îëåêñ³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, çà ïîâî-

äæåííÿì ç â³äõîäàìè òà íåáåçïå÷íèìè õ³ì³÷íèìè ðå÷îâè-

íàìè Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Íîçäðÿ Âàäèì ²ãîðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïî-

ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó (çà çãîäîþ)

Ïîïîâè÷ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ÷ëåí íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏðÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ» (çà çãîäîþ)

Ïÿí÷óê Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷ Õîäîñ³âñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Õîäîñ³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðà-

äè Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (çà çãî-

äîþ)

Ðîìàíèøèí Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ ãîëîâíèé ³íæåíåð ÏÀÒ «Óêðâîäïðîåêò» (çà çãîäîþ)

Ðóñ³í ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ» (çà çãîäîþ)

Ñàäîâñüêèé Ðóñëàí Ìèêîëàéîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Îáóõ³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (çà çãîäîþ)

Ñàñ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Ï³äã³ðö³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ ç ïèòàíü àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â, ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñåëà òà åêîëîã³¿ (çà çãîäîþ)

Ñåìåíåöü Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó

ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè òà íåáåçïå÷íèìè õ³ì³÷íèìè ðå÷î-

âèíàìè Äåïàðòàìåíòó åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè Ì³í³ñòåðñòâà

åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ñëîáîäÿíèê Âàñèëü Þð³éîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ çà îðãàíàìè âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà àâàð³éíî-ðÿòó-

âàëüíèìè ñëóæáàìè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó ó ñôåð³ òåõíîãåí-

íî¿ áåçïåêè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Äåïàðòàìåíòó çàïîá³-

ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè

ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (çà çãîäîþ)

Ñòàíêåâè÷ Âàëåð³é Âàñèëüîâè÷ êåð³âíèê ëàáîðàòîð³¿ ãðóíòó òà â³äõîä³â Äåðæàâíî¿ óñòàíî-

âè «²íñòèòóò ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ³ì. Î. Ì. Ìàðçººâà Íà-

ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», äîêòîð ìåäè÷-

íèõ íàóê (çà çãîäîþ)

Ñòîëáóíñüêèé Â³òàë³é Â³êòîðîâè÷ ïðåäñòàâíèê Âåëèêîäìèòðîâèöüêî¿ ãðîìàäè, àêòèâ³ñò (çà

çãîäîþ)

Òàðàíîâ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ ïðåäñòàâíèê Ï³äã³ðö³âñüêî¿ ãðîìàäè, àêòèâ³ñò (çà çãîäîþ)

Òàðàñîâà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «²í-

ñòèòóò ãåîõ³ì³¿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Íàö³îíàëüíî¿

àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè», êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê (çà çãîäîþ)

Òêàë³÷ Ãàííà ²âàí³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ

ðåñóðñ³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (çà çãî-

äîþ)



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹8(4921)

13

Про надання та скасування дозволів на право користування
пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 1397 від 30 грудня 2016 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», поста(
нови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозво(
лу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі(
ністрації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозво(
лу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо(
даткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій», враховуючи протокол засідання комісії з
розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалі(
дів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від
09 грудня 2016 року № 5:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 142.1 ñòàòò³ 142 ðîçä³ëó ²²²

Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàò-

êîì 1.

2. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ï³ëü-

ãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îðãà-

í³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â â³ä-

ïîâ³äíî äî ïóíêòó 197.6 ñòàòò³ 197 ðîçä³ëó V Ïî-

äàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 282.1.2 ïóíêòó 282.1

ñòàòò³ 282 ðîçä³ëó XII Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà-

¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

4. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 8 ï³äðîç-

ä³ëó 2 ðîçä³ëó XX Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

çã³äíî ç äîäàòêîì 4.

5. Íàäàòè âèñíîâîê-ïðîïîçèö³þ ïðî äîö³ëü-

í³ñòü ñêàñóâàííÿ äîçâîëó íà ïðàâî êîðèñòóâàí-

íÿ ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà

îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî äîäàòêó 5.

6. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-

áåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàí-

íÿ Ì³í³ñòåðñòâó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè

âèñíîâêó — ïðîïîçèö³¿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ñêà-

ñóâàííÿ äîçâîëó íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ï³ëü-

ãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³-

ä³â, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 5 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
М. Поворозник

Òêà÷óê Ðîìàí Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³í-

íÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âè-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Òóðåíêî Îëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ ãîëîâà Îáóõ³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿â-

ñüêî¿ îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Óáàðè÷ Âàñèëü Þð³éîâè÷ ïðåäñòàâíèê Ãâîçä³âñüêî¿ ãðîìàäè, àêòèâ³ñò (çà çãîäîþ)

Õðèïóí Âàëåð³ÿ Ñåðã³¿âíà ïðåäñòàâíèê Õîäîñ³âñüêî¿ ãðîìàäè, àêòèâ³ñò (çà çãîäîþ)

×èðâà Âàñèëü ²âàíîâè÷ ÷ëåí ïðàâë³ííÿ — òåõí³÷íèé äèðåêòîð ÏðÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ»

(çà çãîäîþ)

Øâèäêèé Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê  1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.12.2016 ð. ¹ 1397

6 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 3
(УВП�3) УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(УТОС)

03967702 Вул.
Глибочицька,
буд. 72, м. Київ,
04050

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 З 01.01.2017
до 01.01.2018

7 ПІДПРИЄМСТВО
"ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

30176950 Вул. Мала
Житомирська,
буд. 17, м. Київ,
01001

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 З 01.01.2017
до 01.01.2018

8 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОРТЕЗ�ПРО"

39489172 Вул. Казимира
Малевича, буд.
86�б, м. Київ,
03680

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ�УСІ"

21663779 З 01.01.2017
до 01.01.2018

9 ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОМЕТЕЙ"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
м. КИЄВА

30788658 Вул. Сабурова,
буд. 8, м. Київ,
02222

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ м. КИЄВА

21588049 З 01.01.2017
до 01.01.2018

№ Повне найменування
підприємства громадської
організації

Код
підприєм�
ства за
ЄДРПОУ

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів � засновника
підприємства

Код
заснов�
ника за
ЄДРПОУ

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"АЛЕКСА" ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "КОМІТЕТ
ГІРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

.
37849402

Вул. Радищева,
буд. 10, м. Київ,
03680

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37723712 3 01.01.2017
до 01.01.2018

2 ПІДПРИЄМСТВО "БАІКОМ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

34538586 Просп.
Оболонський,
буд. 39 В, 
м. Київ, 04209

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

38556923 3 01.01.2017
до 01.01.2018

3 ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

31668908 Вул. Лебедєва�
Кумача, буд. 5,
офіс 167�а, 
м. Київ, 03058

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

25959962 З 01.01.2017
до 01.01.2018

4 КИЇВСЬКЕ ДОСЛІДНО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТАКТ" УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03972620 Вул.
Шахтарська,
буд. 9, м. Київ,
04074

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 З 01.01.2017
до 01.01.2018

5 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 1
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967719 Проспект
Червонозоря�
ний, буд. 115, 
м. Київ, 03118

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 З 01.01.2017
до 01.01.2018

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування
відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України

10 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"ПЕРСПЕКТИВА"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ЖІНОК
ІНВАЛІДІВ ТА СІМЕЙ, В
ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ
ІНВАЛІДИ "АСОЛЬ"

38139539 Вул. Перемоги,
буд. 9, офіс 18,
м. Київ, 03170

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖІНОК
ІНВАЛІДІВ ТА СІМЕЙ, В
ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ
ДІТИ ІНВАЛІДИ "АСОЛЬ"

37770432 З 01.01.2017
до 01.01.2018

11 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ
ТА ДРУКУ" УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967725 Провулок
Шевченка, буд.
4, м. Київ, 01001

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАІІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 З 01.01.2017
до 01.01.2018

12 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
"БЕЗБАР'ЄРНА УКРАЇНА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО
СОЦІАЛЬНО�
ПОЛІТИЧНОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

38465962 Вул. Рейтерська,
буд. 8/5�а, 
м. Київ, 01034

ВСЕУКРАЇІІСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
СОЦІАЛЬНО�
ПОЛІТИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

26114037 З 01.01.2017
до 01.01.2018

13 ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН"
МІЖНАРОДНОЇ ЛІГИ
УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ�
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

30636739 Вул. Академіка
Туполєва, буд.
18�є, м. Київ,
04128

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНА ЛІГА
УКРАЇНСЬКИХ
ІНВАЛІДІВ�
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

21708708 З 01.01.2017
до 01.01.2018

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê  2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.12.2016 ð. ¹ 1397

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 197.6 статті 197 розділу V Податкового кодексу України

№ Повне найменування
підприємства громадської
організації

Код
підприєм�
ства за
ЄДРПОУ

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів � засновника
підприємства

Код
засновника
за ЄДРПОУ

Термін дії
дозволу

1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОРТЕЗ�ПРО"

39489172 Вул. Казимира
Малевича, буд.
86�б, м. Київ,
03680

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ � УСІ"

21663779 З 01.01.2017
до 01.01.2018

2 ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОМЕТЕЙ"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
м. КИЄВА

30788658 Вул. Сабурова,
буд. 8, м. Київ,
02222

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ м. КИЄВА

21588049 З 01.01.2017
до 01.01.2018

3 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
"БЕЗБАР'ЄРНА УКРАЇНА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГ О
СОЦІАЛЬНО�
ПОЛІТИЧНОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

38465962 Вул.
Рейтерська,
буд. 8/5�а, 
м. Київ, 01034

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
СОЦІАЛЬНО�
ПОЛІТИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

26114037 З 01.01.2017
до 01.01.2018

4 ПІДПРИЄМСТВО "РОМАН"
МІЖНАРОДНОЇ ЛІГИ
УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ �
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

30636739 Вул. Академіка
Туполєва, буд.
18�е, м. Київ,
04128

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНА ЛІГА
УКРАЇНСЬКИХ
ІНВАЛІДІВ �
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

21708708 З 01.01.2017
до 01.01.2018

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê  3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.12.2016 ð. ¹ 1397

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до підпункту 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІ
Податкового кодексу України
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6 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 3
(УВП�3) УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(УТОС)

03967702 Вул.
Глибочицька,
буд. 72, м. Київ,
04050

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 З 01.01.2017
до 01.01.2018

7 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ
ТА ДРУКУ" УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967725 Провулок
Шевченка, буд.
4, м. Київ, 01001

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 З 01.01.2017
до 01.01.2018

8 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"СРІБНИЙ МЛИН" 

37505925 Вул. Маршала
Малиновського,
буд. 12а, м.
Київ, 04210

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КИЇВСЬКА МІСЬКА
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"НАША СПРАВА"

26255861 З 01.01.2017
до 01.01.2018

№ Повне найменування
підприємства громадської
організації

Код
підприєм�
ства за
ЄДРПОУ

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів � засновника
підприємства

Код
засновни�
ка за
ЄДРПОУ

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"АЛЕКСА" ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37849402 Вул. Радищева,
буд. 10, м. Київ,
03680

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37723712 З 01.01.2017
до 01.01.2018

2 ПІДПРИЄМСТВО "БАІКОМ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

34538586 Просп.
Оболонський,
буд. 39 В, 
м. Київ, 04209

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

38556923 З 01.01.2017
до 01.01.2018

3 ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

31668908 Вул. Лебедєва�
Кумача, буд. 5,
офіс 167�а, м.
Київ, 03058

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

25959962 З 01.01.2017
до 01.01.2018

4 КИЇВСЬКЕ ДОСЛІДНО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТАКТ" УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03972620 Вул.
Шахтарська,
буд. 9, м. Київ,
04074

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 З 01.01.2017
до 01.01.2018

5 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 1
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967719 Проспект
Червонозоря�
ний, буд. 115, 
м. Київ, 03118

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 З 01.01.2017
до 01.01.2018

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê  4

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.12.2016 ð. ¹ 1397

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до абзацу першого пункту 8 підрозділу 2 розділу XX
Податкового кодексу України

Äîäàòîê  5

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.12.2016 ð. ¹ 1397

ВИСНОВОК(ПРОПОЗИЦІЯ 
про доцільність скасування дозволу на право користування пільгами з

оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів

№ Повне
найменування
підприємства
громадської
організації
інвалідів

Код
підприєм�
ства за
ЄДР110У

Адреса
підпри�
ємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів �
засновника
підприємства

Код
заснов�
ника за
ЄДРПОУ

Об'єкт оподаткування Термін дії
дозволу

1 КИЇВСЬКІЇ
ДОСЛІДНО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТАКТ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ

03972620 Вул.
Шахтар�
ська, 
буд. 9, 
м. Київ,
04074

ВСЕУКРАЇН�
СЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 Земельна ділянка площею
2,3059 га (ділянка І
площею 2,0532 га за
адресою: вул. Шахтарська,
9, м. Київ, кадастровий
номер 7807702; ділянка II
площею 0,2527 га за
адресою: вул. Полупанова,
6, м. Київ, кадастровий
номер 7806505),
державний акт на право
постійного користування
землею від 31.08.1999,
серія ІІ�КВ № 004162;
земельна ділянка площею
0,2118 га за адресою: вул.
Кустанайська, 4, м. Київ,
державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою від
29.12.2005, серія ЯЯ 
№ 392910, 
кадастровий номер 
8 000 000 000:79:134:0002

З 01.01.2017
до 01.01.2018

2 КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
№ 1
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ

03967719 Проспект
Червоно�
зоряний,
буд. 115, м.
Київ, 03118

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка площею
0,1494 га за адресою:
просп. Червонозоряний,
115, м. Київ, державний
акт на право постійного
користування земельною
ділянкою від  серія ЯЯ 
№ 392993, кадастровий
номер 8 000 000
000:79:108:0009;
земельна ділянка площею
2,1308 га за адресою:
просп. Червонозоряний,
115, м. Київ, державний
акт на право постійного
користування земельною
ділянкою від  серія ЯЯ 
№ 392992, 
кадастровий номер 
8 000 000 000:79:120:0027

З 01.01.2017
до 01.01.2018

3 КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
№3 (УВП�3)
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ (УТОС)

03967702 Вул.
Глибочи�
цька буд.
72, м. Київ,
04050

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка площею
0,8390 га за адресою: вул.
Глибочицька, 68�72, м.
Київ, державний акт на
право постійного користу�
вання земельною ділянкою
від серія ЯЯ № 385031, 
кадастровий номер 
8 000 000 000:91:136:0014;
земельна ділянка площею
0,5691 га за адресою:
Вознесенський узвіз, 28�
30, м. Київ, державний акт
на право постійного
користування земельною
ділянкою від  серія ЯЯ №
385033, кадастровий
номер 
8 000 000 000:85:381.0029

З 01.01.2017
до 01.01.2018

4 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАН�
СЬКИЙ
БУДИНОК
ЗВУКОЗАПИСУ
ТА ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ

03967725 Провулок
Шевченка,
буд. 4, м.
Київ, 01001

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка площею
0,0586 га за адресою:
пров. Тараса Шевченка, 4,
м. Київ, державний акт на
право постійного
користування землею від
16.07.2001, серія І�КВ 
№ 005082, кадастровий
номер 76083013

З 01.01.2017
до 01.01.2018

№ Повне
найменування
підприємства,
організації
громадської
організації
інвалідів,
адреса

Код
підпри�
ємства за
ЄДРПОУ

Найменування
громадської
організації �
засновника
підприємства,
адреса

Код
Засновника
за ЄДРПОУ

Вид пільги Термін, на
який ска�
совується
податкова
пільга

Рішення про
надання
пільги

Рішення про
скасування

1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ "ОРТЕЗ�
ПРО" вул.
Казимира
Малевича, буд.
86�б, м. Київ,
03680

39489172 КИЇВСЬКЕ
МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬ�
КОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ �
УСІ" вул.
Боженка буд.
86�б м. Київ,
03150

21685999 Відповідно
до пункту
197.6 статті
197 розділу
V Податко�
вого
кодексу
України

3 01.01.2017
до
01.10.2017

Пільгу було
надано
розпоряд�
женням
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 27.09.2016
№ 925 на
термін з
01.10.2016 до
01.10.2017

Подати
висновок�
пропозицію
про
доцільність
скасування
підприємст�
ву дозволу
на право
користуван�
ня пільгою з
оподатку�
вання

Про реконструкцію транспортної розв’язки 
просп. Генерала Ватутіна — вул. Оноре де Бальзака 

з організацією додаткових з’їздів 
на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі 

міста Києва
Розпорядження № 1391 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону України
«Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулюван(
ня містобудівної діяльності», з метою оптимізації руху транспорту в Деснянському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíî¿ ðîç-

â’ÿçêè ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà — âóë. Îíîðå

äå Áàëüçàêà ç îðãàí³çàö³ºþ äîäàòêîâèõ ç’¿çä³â

íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè Äåñíÿíñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì âèêî-

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

ðÿäæåííÿ.

3. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

òà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè â Óïðàâë³íí³ ïðå-

âåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà

çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.6. Ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà âèêî-

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

ðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùî-

äî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³é ÿêîñò³ âèêîíà-

íèõ ðîá³ò ³ âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñ-

ïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

3.7. Ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, ì. Êèºâà

íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè çà ðàõóíîê áþäæåò-

íèõ êîøò³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2016

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå çàðàõîâàíå äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

TOB «Âåðòîí Òåõíîëîäæ³» ïîâ³äîìëÿº ïðî òå,ùî òàðèôè íà êîìóíàëüíó ïîñëóãó öåíòðàë³çîâàíîãî

îïàëåííÿ äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» ðîçðàõîâàíî çã³äíî ç

ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàíî äî âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ TOB «Âåðòîí

Òåõíîëîäæ³» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

ÒÎÂ «Âåðòîí Òåõíîëîäæ³» íå íàäàº ³ íå ïëàíóº íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ

ãàðÿ÷î¿ âîäè. Â³äïîâ³äí³ òàðèôè íå ðîçðàõîâóâàëèñü.

Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ

çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ

ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº TOB «Âåðòîí Òåõíîëîäæ³» ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî

îïàëåííÿ

Âêàçàí³ òàðèôè äëÿ TOB «Âåðòîí Òåõíîëîäæ³» âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 24 ñ³÷íÿ 2017 ð. ïî 8 ëþòîãî 2017 ð. çà àäðåñîþ:

02002, ì. Êè¿â, âóë. Î.Òóìàíÿíà, 15-à, îô.634, òåë. (068)919-09-90.

Ì³ñÿöü îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó Âàðò³ñòü âèòðàò íà 1 êâàðòèðíèé ïðèëàä îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ãðí
ç ÏÄÂ çà îäèí êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü

Æîâòåíü, Êâ³òåíü 25,00

Ç ëèñòîïàäà ïî áåðåçåíü (âêëþ÷íî) 50,00

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1086,14 18,09

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 6,89 0,11

Ðåøòà âèòðàò (àäì³í³ñòðàòèâí³ ³ çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè), êð³ì ïîñëóã áàíêó 16,59 0,28

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 1109,62 18,48

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 0,00

Ïîñëóãè áàíêó 0,00 0,00

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 1109,62 18,48

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1331,54 22,18

Îãîëîøåííÿ ùîäî íàì³ð³â ïðî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ

TOB «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß -ÏÅ×ÅÐÑÜÊ»,ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 03039,ì.Êè¿â,ïðîñïåêò
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, áóäèíîê 62, ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Îñíîâíèé íàïðÿìîê ðîáîòè TOB « ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß -ÏÅ×ÅÐÑÜÊ» êîìïëåêñíå îáñëóãîâóâàííÿ
îá'ºêò³â. Íà âèðîáíè÷îìó ìàéäàí÷èêó íàë³÷óºòüñÿ 6 äæåðåë âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ,
â ò.÷. 5 îðãàí³çîâàíèõ äæåðåë (êîòåëüíÿ òà ï³äçåìí³ ïàðê³íãè), ç íèõ 0 - îáëàäíàí³ ÏÃÎÓ, 0 -
íåîðãàí³çîâàíèõ,1 - óìîâíî ñòàö³îíàðíå (â³äêðèòèé ìàéäàí÷èê äëÿ ãîñòüîâîãî àâòîòðàíñïîðòó).

Â³ä òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íàäõîäèòü 7 íàéìåíóâàíü çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí.

Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü âèêèä³â ñêëàäàº:

- 850,9147 ò/ð³ê;

- 1,3447 ò/ð³ê (áåç âðàõóâàííÿ âóãëåöþ ä³îêñèäó);

- 0,3826 ã/ñ.

Íàéá³ëüøèé âêëàä ñêëàäàº ä³îêñèä âóãëåöþ, îêñèä àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, ùî âèä³ëÿþòüñÿ
ï³ä ÷àñ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó.

Àíàë³ç ðîçðàõóíêó ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äæåðåë âèêèä³â TOB «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ
ÎÑÅËß -ÏÅ×ÅÐÑÜÊ» ñâ³ä÷èòü ïðî òå,ùî ïåðåâèùåíü âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ á³ëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè
òà íà ìåæ³ ñàí³òàðíîãî ðîçðèâó ï³äïðèºìñòâà ïî âñ³õ ³íãðåä³ºíòàõ íå âèÿâëåíî.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàì³ð³â TOB «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß -ÏÅ×ÅÐÑÜÊ», ìàéäàí÷èê
çà àäðåñîþ: 01014, ì. Êè¿â, âóë. Áîëñóíîâñüêà, 2 íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ïå÷åðñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01010, âóë. Ñóâîðîâà, 15.Òåëåôîíè:
(044) 226-26-93, (044) 226-23-03, ôàêñ (044) 280 40 96.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº  íàì³ð  ïåðåäàòè  â  îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Ñº÷åíîâà, 5.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 36,0 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ  íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêà-

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

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 719 900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 3 366,21 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîñï.
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîðóîðåíäè óïîçèö³¿ 13 –âèêîíàííÿ Îñíîâíèõòåõí³÷íèõâèìîãíà ïðîåêòóâàííÿ
³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî,òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõóìîâ
äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» – «íîðìàòèâí³ àêòè» – «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â
êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

* Ïðè óìîâ³ âèêîíàííÿ îðåíäàðåì âíóòð³øí³õ ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà ïîêð³âë³ íà ñóìó 200,0 òèñ.ãðí.
** Ïðè óìîâ³ ïðîâåäåííÿ îðåíäàðåì ïîòî÷íîãî ðåìîíòó íà ñóìó 60,0 òèñ.ãðí.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà,êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 1
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1 Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé öåíòð
òóðèçìó ³ êðàºçíàâñòâà ó÷í³âñüêî¿
ìîëîä³ (01135,âóë.Ïåñòåëÿ,5-7
531-90-68)

1 ïîâåðõ Ï.Ïåñòåëÿ,5-7 ë³ò.
À,À

, 85,10 5 Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ðåìîíò âçóòòÿ, çàìê³â,âèãîòîâëåííÿ
êëþ÷³â)

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 120,94 10291,67 2470000,0

2* Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (02166,
Áðàòèñëàâñüêà,3,527-69-13)

1 ïîâåðõ Áðàòèñëàâñüêà,3
ë³ò.Òò

122,0 10 Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 127,54 15560,00 1867200,0

3 Êè¿âñüêà ì³ñüêà øêîëà âèùî¿
ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ (02098,
ïðîñï.Ï.Òè÷èíè,18,550-41-28)

Ï³äâàë,
ïàðàïåò

ïðîñï.Ï.Òè÷èíè,18 11,0 60 Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é,
ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç ðóõîìîãî
(ìîá³ëüíîãî) çâ'ÿçêó,îïåðàòîð³â òà
ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü
ïîñëóãè ç äîñòóïó äî ²íòåðíåòó

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 646,36 7110,00 142200,0

4 ÊÏ « Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»
(âóë.Âîëîäèìèðñüêà,51-à,234-23-24)
*

3 ïîâåðõ Ñèìîíà Ïåòëþðè,5
ë³ò.À

10,2 1  àáî 15 Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 31.07.2016

2 ðîêè 364 äí³ 25,24 257,42 308900,0

²íøå âèêîðèñòàííÿ 378,55 3861,25

5 3 ïîâåðõ Ñèìîíà Ïåòëþðè,5
ë³ò.À

39,40 1% äëÿ ïëîù³
20,0 êâ.ì)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 31.07.2016

2 ðîêè 364 äí³ 62,69 2470,14 1196600,0

4% àáî 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 379,63 14957,50

6 3 ïîâåðõ Ñèìîíà Ïåòëþðè,5
ë³ò.À

28,10 1% äëÿ ïëîù³
20,0 êâ.ì)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 31.07.2016

2 ðîêè 364 äí³ 46,35 1302,54 838200,0

4% àáî 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 372,86 10477,5

7 1-2
ïîâåðõ,
ï³äâàë

Ïðèîçåðíà,2 ë³ò.À 105,60 1% äëÿ ïëîù³
20,0 êâ.ì)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 57,95 6120,36 2140100,0

4% àáî 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 253,32 26751,25

8 ï³äâàë Ãåðî¿â Äí³ïðà,67
ë³ò.À

52,40 1% äëÿ ïëîù³
20,0 êâ.ì)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 37,56 1968,25 827300,0

4% àáî 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 197,35 10341,25

9 ÊÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà
ïîë³êë³í³êà» (âóë.Ìèêîëè
Ïèìîíåíêà,10 À,486-80-90)

2 ïîâåðõ Ïèìîíåíêà
Ìèêîëè,10 À

33,00 10 Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî
ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ òà
ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 171,21 5650,00 678 000,00

10 2 ïîâåðõ Ïèìîíåíêà
Ìèêîëè,10 À

50,20 1 
(äî 20 êâ ì)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 30.11.2016

4 2 ðîêè 364 äí³ 48,00 2409,78 1031000,00

11 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3
(02125,Çàïîðîæöÿ Ïåòðà,26,540-95-25,
540-96-56)

1 ïîâåðõ Çàïîðîæöÿ Ïåòðà,
26 Ê.Ç

32,00 8 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòó ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (òîðã³âëÿ
õë³áîáóëî÷íèìè âèðîáàìè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 169,56 508,67 76300,00

12 ÊÏ «Áåññàðàáñüêèé ðèíîê»
(01004,Áåññàðàáñüêà ïë.,2 
234-92-07

2 ïîâåðõ Áåññàðàáñüêà ïë.2 63,9 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 488,07 31187,50 2495000,00

13 ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»
(03056,ïðîñï.Ïåðåìîãè,35,
238-44-91)

×àñòèíà
ïåðåõîäó

Ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Äðóæáè Íàðîä³â»

32,72 50 Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1849,40 60512,50 1452300,0

14 ÑÂ ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» (02002,
Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà,7,362-19-20)

ñïîðóäà Ïåòðîïàâë³âñüêà,
á/í

85,6 4 Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³ Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 44,16 3780,0 1134000,0

15
**

Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíóì.Êèºâà (04070,Ã.Ñêîâîðîäè,2
468-39-74)

1 ïîâåðõ ²ëë³íñüêà,3/7 ë³ò.À 20,2 8 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 103,89 2098,67 314800,0

16 ÂÍÇ «Ïåðøèé Êè¿âñüêèé ìåäè÷íèé
êîëåäæ» (04050,Ìåëüíèêîâà,14,
400-00-95)

1 ïîâåðõ ²ãîðÿ Òóð÷èíà,6 118,00 4 Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³,ùî íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,ó
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 53,07 6262,33 1878700,0

17 Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó (02660,Íàâî¿
Àë³øåðà ïðîñï.1,512-36-21)

5 ïîâåðõ Íàâî¿ Àë³øåðà
ïðîñï.1

185,5 10 Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ (òåëåìåäèöèíà,ô³ç³îòåðàï³ÿ,
êîñìåòîëîã³ÿ)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 165,89 30772,50 3692700,0
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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 52165
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íîâèíè ì³ñòà

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

«Ëàíöþã ºäíîñò³» â Êèºâ³ ñèìâîë³÷íî
îá’ºäíàâ äâà áåðåãè Äí³ïðà
Ó ÍÅÄ²ËÞ, 22 ñ³÷íÿ, ó
Êèºâ³ íà ìîñòó Ïàòîíà
àêòèâ³ñòè ñòâîðèëè «æè-
âèé ëàíöþã».Çà ñëîâàìè
êîîðäèíàòîðà àêö³¿ Âà-
äèìà Âàñèëü÷óêà, ìåòà
çàõîäó — ñòâîðåííÿ æè-
âîãî ëàíöþãà ñîáîðíî-
ñò³ ç âîëîíòåð³â òà âñ³õ
áàæàþ÷èõ, àáè îá’ºäíà-
òè ë³âèé ³ ïðàâèé áåðå-
ãè Äí³ïðà. Òîáòî ìàêñè-
ìàëüíî ïîïóëÿðèçóâàòè
³äåþ ºäíîñò³ Óêðà¿íè.

«Ñâîáîä³âö³ ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè Äåíü Ñîáîðíîñò³ òðàäèö³éíèì
æèâèì ëàíöþãîì íà ìîñòó «Ìåòðî», — çàçíà÷èâ äåïóòàò Êè¿âðàäè
â³ä ÂÎ «Ñâîáîäà» Âîëîäèìèð Íàçàðåíêî. Ó÷àñíèêè àêö³¿ òàêîæ ðîç-
ãîðíóëè âåëè÷åçí³ ïîðòðåòè ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â ìèíóëîãî (²âàíà Ìà-
çåïè, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ) ³ ãàñëà ïðî ºäí³ñòü Óêðà-
¿íè.

Ïîä³áí³ «ëàíöþãè ñîáîðíîñò³» â íåä³ëþ ñòâîðèëè ³ â ³íøèõ óêðà-
¿íñüêèõ ì³ñòàõ — Îäåñ³, Óæãîðîä³, Áàõìóò³, Êðàìàòîðñüêó, Æèòîìè-
ð³. Çà êîðäîíîì òàê³ çàõîäè ïðîõîäèëè ó Ïîëüù³, çîêðåìà, ó Âàðøà-
â³ òà Ëþáë³í³ �

Âå÷³ð-ïîðòðåò ïèñüìåííèêà

Âàñèëÿ Êîæåëÿíêà äëÿ ó÷í³â

10 êëàñó ÑØ ¹ 27 ïðîâåëè

äîáð³ äðóç³ á³ë³îòåêè ³ìåí³ 

Ì. Êîñòîìàðîâà — çàñíîâíè-

êè êîìïàí³¿ PR-Prime Company

Ïåòðî òà Êñåí³ÿ Ìàöêåâè÷.

Ñòàðøîêëàñíèêè ç âåëèêîþ

çàö³êàâëåí³ñòþ îçíàéîìèëè-

ñÿ ç òâîð÷èì äîðîáêîì çíà-

íîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà, ïðî-

çà¿êà, æóðíàë³ñòà, éîãî

á³îãðàô³ºþ.Àâòîðó çá³ðîê ïî-

åç³é òà 13 ïðîçîâèõòâîð³â 1 ñ³÷-

íÿ âèïîâíèëîñü áè 60 ðîê³â.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

ÇÌ²ÍÈ,ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëü-
ñòâ³, çíàõîäÿòü ñâîº â³äîáðàæåí-
íÿ ³ â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³, ÿêà ðå-
àãóº íà íîâ³ ñèòóàö³¿, çàïèòè ð³ç-
íèõ ëþäåé. Ñó÷àñíà â³ò÷èçíÿíà
ïðîçà ÿñêðàâà ³ ð³çíîïëàíîâà, â
í³é á³ëüøå ï³âñîòí³ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíèõ àâòîð³â, òâîðè ÿêèõ
âàðò³ òîãî, ùîá ¿õ çíàòè. ² ñåðåä
íèõ «áàòüêî» óêðà¿íñüêî¿ àëüòåð-
íàòèâíî¿ ³ñòîð³¿ — Âàñèëü Êîæå-
ëÿíêî — ïîåò, ïðîçà¿ê, æóðíàë³ñò.
Â³í àâòîð çá³ðîê ïîåç³é òà 13 ïðî-
çîâèõ òâîð³â. Éîãî ðîìàíè-àíåê-
äîòè «Äåô³ëÿäà â Ìîñêâ³», «Êîíî-
òîï», «Òåðîð³óì» òà ³íø³ îõîïëþ-
þòü âåëè÷åçíèé ïåð³îä óêðà¿í-
ñüêî¿ ³ñòîð³¿: â³ä Êîíîòîïñüêî¿ áèò-
âè ³ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ äî...
âèñàäêè óêðà¿íö³â íà Ìàðñ. Ëþ-
äÿì áåç ïî÷óòòÿ ãóìîðó ÷èòàòè íå
ðåêîìåíäóºòüñÿ.

Íåùîäàâíî â ñòîëè÷í³é á³áë³î-
òåö³ ³ìåí³ Ì. Êîñòîìàðîâà äëÿ ó÷-
í³â 10 êëàñó ÑØ ¹ 27 îðãàí³çóâà-
ëè âå÷³ð-ïîðòðåò Âàñèëÿ Êîæåëÿí-
êà. Çàõ³ä ïðîâåëè äîáð³ äðóç³ êíè-
ãîçá³ðí³ — çàñíîâíèêè êîìïàí³¿
PR-Prime Company Ïåòðî òà Êñå-
í³ÿ Ìàöêåâè÷. Âîíè — PR-åêñïåð-
òè, âèäàâö³ é êîíñóëüòàíòè, ÿê³ ìà-
þòü çà ïëå÷èìà âåëüìè óñï³øí³ ñà-
ìîñò³éí³ ïðîåêòè. Êîæåí ³ç íèõ
ïðèéøîâ ó á³çíåñ ³ç íàóêè: Ïåò-
ðî — ìàòåð³àëîçíàâåöü ³ ô³çèê-òåî-
ðåòèê, Êñåí³ÿ — àíòè÷íèé ³ñòîðèê.

Ñòàðøîêëàñíèêè ç âåëèêîþ çà-
ö³êàâëåí³ñòþ ñëóõàëè âåäó÷èõ ³
ìàëè çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç á³ëü-
ø³ñòþ òâîð³â Âàñèëÿ Êîæåëÿíêà,
ÿêîìó 1 ñ³÷íÿ âèïîâíèëîñü áè ëè-
øå 60 ðîê³â.

ßê ðîçïîâ³ëè îðãàí³çàòîðè çà-
õîäó, íàéâ³äîì³øèé òâ³ð Êîæåëÿí-
êà «Äåô³ëÿäà ó Ìîñêâ³» áóëî íà-
ïèñàíî âïðîäîâæ 1995-1997 ðîê³â
òà º ñâîºð³äíîþ ðåàêö³ºþ íà òîãî-
÷àñí³ ïîä³¿: ùå íåäàâí³é ðîçïàä
ðàäÿíñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿. Óïåðøå ðî-
ìàí îïóáë³êóâàëè â ì³ñÿ÷íèêó «Ñó-
÷àñí³ñòü» íàïðèê³íö³ 1998-ãî, à ó
âèãëÿä³ êíèæêè — ó 2000 ðîö³ âè-
äàâíèöòâîì «Êàëüâàð³ÿ». Ï³ñëÿ
öüîãî â³í ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâèäà-
âàâñÿ.

Âàðòî íàãàäàòè, ùî ñâîãî ÷àñó
«Äåô³ëÿäà â Ìîñêâ³» ñòàëà ëàóðå-
àòîì ïðåì³é «Ãðàíîñëîâ» ³ ÷àñî-
ïèñó «Ñó÷àñí³ñòü» òà ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó «Êíèæêà ðîêó -2000» â
íîì³íàö³¿ «Ìåòðî».

²ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ Êî-
æåëÿíêà º ñïðîáîþ óÿâèòè, ùî ìîã-
ëî òðàïèòèñÿ â âèïàäêó ïåðåìî-
ãè Í³ìå÷÷èíîþ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é
â³éí³. Ïðè÷îìó, ïåðåìîãó â³éñüêà
Âåðìàõòó çäîáóëè, çâè÷àéíî ùî,
çà àêòèâíî¿ äîïîìîãè Óêðà¿íñüêî-
ãî â³éñüêà. Äî ðå÷³, ï³ñëÿ ïåðåìî-
ãè Óêðà¿íó âèçíàëè íåçàëåæíîþ
äåðæàâîþ, ïðåçèäåíòîì ÿêî¿ ñòàâ
Ñòåïàí Áàíäåðà, ßðîñëàâ Ñòåöüêî
ñôîðìóâàâ óðÿä, à Àíäð³é Ìåëü-
íèê î÷îëèâ Öåíòðàëüíó Ðàäó. Ðî-
ìàí, ùî íàïèñàíèé ³ç ãóìîðîì,
ïðîíèçóþòü ãðîòåñê òà ³ðîí³ÿ.

Ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè ðàí³øå, ³ðî-
í³÷íà «Äåô³ëÿäà ó Ìîñêâ³» çàñëó-
ãîâóº áóòè ïðî÷èòàíîþ òà îáäó-
ìàíîþ. Â³äïîâ³äíî, ðîìàí ìîæíà
ðåêîìåíäóâàòè íå ëèøå øàíóâàëü-
íèêàì òâîð÷îñò³ Êîæåëÿíêà ÷è ëþ-
áèòåëÿì ôàíòàñòèêè, à é òèì, õòî

ïðàãíå ïåðåîñìèñëåííÿ ïîä³é, ùî
â³äáóëèñÿ ìàéæå ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü
ðîê³â òîìó ³ íàñë³äêè ùå é äîñ³ â³ä-
÷óòí³ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè òà ¿¿ ìåø-
êàíö³â.

Òâ³ð íàïèñàíèé ó æàíð³ ³íøî¿,
âèãàäàíî¿, ïåðåïèñàíî¿ àâòîðîì
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Ö³êàâî, ùî â
³íøîìó ðîìàí³ «Òåðîð³óì» àâòîð
çà òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè äî â³äî-
ìèõ ïîä³é ïåðåäáà÷èâ ³ ï³âì³ëü-
éîíí³ ì³òèíãè, ³ «Âåëèêó ëèñòîïà-
äîâó íàö³îíàë-äåìîêðàòè÷íó ðå-
âîëþö³þ», ³ âèãíàííÿ ç Áàíêîâî¿
ñòàðî¿ âëàäè.

«Ìàéæå âñ³ êíèãè àâòîðà —
òåêñò ïðîïàãàíäèñòñüêèé. Ùå ó
ê³íö³ 90-èõ Âàñèëü Êîæåëÿíêî çáàã-
íóâ: Óêðà¿íà ïîòðåáóº ñâîº¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ ì³ôîëîã³¿, ÿêà âèêîíóâà-
òèìå íå ëèøå âèõîâíó, à é êîíòð-
ïðîïàãàíäèñòñüêó ðîëü. Ñåáòî íà
ðîñ³éñüêó ïðîïàãàíäó, ùî ð³êàìè
ëëºòüñÿ ³ç ïîìèéíèõ êðåìë³âñüêèõ
ÒÁ, â óìîâàõ â³éíè, ìè ìàºìî çà-
ïðîïîíóâàòè êîíòðïðîïàãàíäó:
ô³ëüìè, ðîìàíè, ³ñòîðè÷í³ ðîç-
â³äêè, â³ðø³, — çàïåâíÿþòü âåäó-
÷³ ë³òåðàòóðíîãî âå÷îðà â á³áë³î-
òåö³. — Â óìîâàõ â³äêðèòîãî ïðî-
òèñòîÿííÿ ³ç Ðîñ³ºþ ðîìàí Êîæå-
ëÿíêà ìàº ñòàòè ³íñòðóìåíòîì áî-
ðîòüáè ïðîòè îêóïàíòà, âñåëÿòè
â³ðó ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ÿê ó íàö³þ
ñëàâíèõ ïåðåìîæö³â, çàïàëþâà-
òè ïàòð³îòèçìîì ñåðöÿ é äóø³ ëþ-
äåé. ßêùî óêðà¿íñüê³ ìàñ-ìåä³à
òà â³ò÷èçíÿíà ê³íî³íäóñòð³ÿ îçáðîÿ-
òüñÿ Êîæåëÿíêîâîþ «Äåô³ëÿäîþ...»,
òî ìè øâèäøå âèãðàºìî ³íôîð-
ìàö³éíó â³éíó ç ìîñêîâñüêèì öàð-
ñòâîì» �

Çàñíîâíèê àëüòåðíàòèâíî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿
� Ó á³ë³îòåö³ ³ìåí³ Ìèêîëè Êîñòîìàðîâà ïðîâåëè âå÷³ð-ïîðòðåò

ïîåòà, ïðîçà¿êà, æóðíàë³ñòà Âàñèëÿ Êîæåëÿíêà

Íåùîäàâíî â ñòîëè÷í³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ì. Êîñòîìàðîâà äëÿ ó÷í³â 10 êëàñó
ÑØ ¹ 27 îðãàí³çóâàëè âå÷³ð-ïîðòðåò Âàñèëÿ Êîæåëÿíêà

Ãðàô³ê îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí
êåð³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü
ðåºñòðàö³¿ ÊÌÄÀ íà 2017 ð³ê
ÄÈÐÅÊÒÎÐ Äåïàðòàìåíòó ç ïè-
òàíü ðåºñòðàö³¿ Íàòàë³ÿ Îëåã³â-
íà Ìåëüíèê ïðîâîäèòü îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êîæíîãî
òðåòüîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 11.00
äî 13.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 117. Ïîïåðåä-
í³é çàïèñ çà òåëåôîíîì (044)279-
20-14.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ —
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ çàáåçïå-
÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ ðàéîííèõ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷
Ïóò³é ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðè-

éîì ãðîìàäÿí êîæíîãî äðóãîãî
÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 12.00
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùà-
òèê, 36, ê³ì. 117. Ïîïåðåäí³é çàïèñ
çà òåëåôîíîì (044)279-20-14.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ —
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ Îëüãà Âàñèë³âíà
²âàøîâà ïðîâîäèòü îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí êîæíîãî òðå-
òüîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 14.00 äî
16.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 117. Ïîïåðåä-
í³é çàïèñ çà òåëåôîíîì (044)279-
20-14 �

ÊÎÆÅÍ êèÿíèí íèí³ ìàº äîñòóï
äî ÿê³ñíî¿ áåçêîøòîâíî¿ âîäè çà-
âäÿêè 161 ñòîëè÷íîìó áþâåòó.
Äî 2020 ðîêó â ì³ñò³ çàïëàíîâà-
íî ïîâí³ñòþ â³äíîâèòè âñ³ àðòå-
ç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè. Ó ï’ÿòíè-
öþ çàïðàöþâàâ â³äðåìîíòîâà-
íèé áþâåò íà ïðîñïåêò³ Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî, ÿêèé íå ôóíêö³î-
íóâàâ ³ç 2009 ðîêó. Ñâåðäëîâèíó
þðñüêîãî âîäîíîñíîãî ãîðèçîí-
òó ãëèáèíîþ 295 ìåòð³â ïîáóäî-
âàíî ³ç çàñòîñóâàííÿì íîâèõ òåõ-
íîëîã³é. Íàïðèêëàä, ô³ëüòðîâà
êîëîíà çðîáëåíà ç õàð÷îâîãî ïëàñ-
òèêó, ùî óíåìîæëèâëþº ç³òêíåí-
íÿ âîäè ç ìåòàëîì. Çàâäÿêè ñèñ-

òåì³ äîî÷èñòêè ð³äèíó ç öüîãî
áþâåòó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
íàâ³òü ó ë³êóâàëüíèõ ö³ëÿõ.

Çà äâà ðîêè â ñòîëèö³ êàï³-
òàëüíî â³äðåìîíòîâàíî 75 òà çáó-
äîâàíî 10 íîâèõ áþâåòíèõ êîì-
ïëåêñè. Ñòîëè÷íîþ âëàäîþ ðîç-
ðîáëåíà ïðîãðàìà, ÿêà ïåðåäáà-
÷àº ó 2020 ðîö³ ôóíêö³îíóâàííÿ
óñ³õ ñâåðäëîâèí. Çà öåé ÷àñ ïëà-
íóºòüñÿ çáóäóâàòè ùå 25 áþâå-
ò³â.

Êîíòðîëü ÿêîñò³ âîäè çä³éñ-
íþº ì³ñüêå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿â-
âîäôîíä». Çà òåë. (044) 228-91-
83 êèÿíè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ç
ïèòàíü ðîáîòè áþâåòó.

Íà ïðîñïåêò³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî
â³äêðèëè áþâåòíèé êîìïëåêñ
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