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íîâèíè

Ó×ÎÐÀ ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿
âëàäè ðàçîì ³ç äåïóòàòàìè Êè¿â-
ðàäè ïðî³íñïåêòóâàëè îäèí ç òà-
êèõ îñâ³òí³õ îá’ºêò³â äëÿ ë³òí³õ «ñòó-
äåíò³â», ðîçòàøîâàíèé íà âóëèö³
Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿, 11-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. «Óí³âåðñè-
òåò òðåòüîãî â³êó» — öå íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä äëÿ ïåíñ³îíåð³â, ùî
ôóíêö³îíóº íà áàç³ ðàéîííèõ òå-
ðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ.Óñòîëèö³ ¿õ ñüî-
ãîäí³ 10.Â Óí³âåðñèòåòàõ ôóíêö³î-
íóþòü ôàêóëüòåòè ïðèêëàäíîãî òà
õóäîæíüîãî ìèñòåöòâà, ³íîçåìíî¿
ìîâè, ïñèõîëîã³¿, ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é õîðîâîãî ñï³âó,òàíöþ-
âàëüíèé òîùî.Ç ïî÷àòêó 2016-2017
íàâ÷àëüíîãî ðîêó íà 78 ôàêóëüòå-
òàõ òà ó 43 ãóðòêàõ íàâ÷àþòüñÿ 2 022
êèÿíèíà. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ â³äâ³äóþòü ïî äå-
ê³ëüêà ôàêóëüòåò³â òà ãóðòê³â îä-

íî÷àñíî», — çàçíà-
÷èâ Äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè,
äåïóòàò Êè¿âðàäè
Þð³é Êðèêóíîâ.

Ñüîãîäí³ â «Óí³âåðñèòåò³ òðå-
òüîãî â³êó» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó ôóíêö³îíóº 12 ôàêóëüòåò³â, ÿê³
â³äâ³äóþòü 350 ïåíñ³îíåð³â. «Ìåí³
äóæå ïîäîáàºòüñÿ òóò íàâ÷àòèñÿ.ß
â³äâ³äóþ êîìï’þòåðí³ êóðñè, õî÷ó
áóòè ç âíóêàìè íà ð³âíèõ. À ÿêùî
÷åñíî,òî çíàòè êîìï’þòåð òà âì³-
òè êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíåòîì—öå
äóæå çðó÷íî. Àäæå â êîæíîìó ìà-
ãàçèí³ ìîæíà çóñòð³òè: äåòàëüíà
³íôîðìàö³ÿ íà íàøîìó ñàéò³, à ÿê
òóäè çàéòè? Àùå ÿ òåïåð âì³þ îïëà-
÷óâàòè ðàõóíêè ÷åðåç ²íòåðíåò», —
ðîçïîâ³ëà êèÿíêà ïàí³ Ëþäìèëà.

Ô³íàíñóþòü òàê³ òåðèòîð³àëü-
í³ öåíòðè ç áþäæåòó ì³ñòà. Âè-
êëàäà÷³ — öå ³ ïðàö³âíèêè óñòà-
íîâè, ³ âîëîíòåðè. «Íà óòðèìàí-

íÿ òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñî-
ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó â 2016 ðîö³
áóëî âèêîðèñòàíî 12,6 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Íà öåé ð³ê óæå çà-
òâåðäæåí³ âèäàòêè ó á³ëüøå ÿê
17 ì³ëüéîí³â. Íå âèêëþ÷åíî, ùî
öþ ñóìó ìè ùå áóäåìî êîðèãó-
âàòè ó ñòîðîíó ï³äâèùåííÿ. Àäæå
öå äóæå âàæëèâ³ ñîö³àëüí³ çàêëà-
äè äëÿ ì³ñòà, äëÿ êèÿí», — çàóâà-
æèâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó

òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó, ë³äåð ôðàêö³¿
«Ñîë³äàðí³ñòü» ó
Êè¿âðàä³ Àíäð³é
Ñòðàíí³êîâ.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàéïîøèðå-
í³øèìè ñåðåä êèÿí º ôàêóëüòå-
òè «²íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é»,
«Ïðèêëàäíîãî òà õóäîæíüîãî ìèñ-
òåöòâà» é «²íîçåìíî¿ ìîâè», ùî
çàïðîâàäæåí³ é ôóíêö³îíóþòü ó
8 ç 10 òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â.
Çà ïîòðåáàìè æèòåë³â ñòîëèö³,
ùîðîêó ð³çíîìàí³òí³ñòü ôàêóëü-
òåò³â çá³ëüøóºòüñÿ. Òàê, ó òåðè-
òîð³àëüíèõ öåíòðàõ Äí³ïðîâñüêî-
ãî òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîí³â íà ôà-
êóëüòåò³ «Òåîëîã³ÿ» íàâ÷àþòüñÿ
92 êèÿíèíà ñòàðøîãî â³êó, à òå-
ðèòîð³àëüíèé öåíòð Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó çàïðîâàäèâ òðå-
í³íãè ç ðîçâèòêó ïàì’ÿò³, óâàãè,
îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, äå çàéìàþ-
òüñÿ 9 â³äâ³äóâà÷³â �

Â÷èòèñÿ í³êîëè íå ï³çíî
� «Óí³âåðñèòåòè òðåòüîãî â³êó» íàáóâàþòü âñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ 

ñåðåä êèÿí ïîâàæíîãî â³êó

Êîìï’þòåðí³ êóðñè,
óðîêè ïñèõîëîã³¿,
³íîçåìíî¿ ìîâè, ñõ³ä-
íèõ òàíö³â. Öå òà áàãà-
òî ³íøîãî ìîæóòü
â³äâ³äóâàòè ñòîëè÷í³
ïåíñ³îíåðè, ÿê³ º «ñòó-
äåíòàìè» «Óí³âåðñèòå-
òó òðåòüîãî â³êó». Ö³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè
îñòàíí³ì ÷àñîì íàáó-
âàþòü âñå á³ëüøî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ ñåðåä ìåø-
êàíö³â ì³ñòà, ÿê³ â
ïîâàæíîìó â³ö³ âèð³-
øèëè îïàíóâàòè íîâèé
äëÿ ñåáå ôàõ.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Â «Óí³âåðñèòåò³ òðåòüîãî â³êó» ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìîæóòü â³äâ³äóâàòè êîìï’þòåðí³ êóðñè, ôàêóëüòåòè ïðèêëàäíîãî 
òà õóäîæíüîãî ìèñòåöòâà, ³íîçåìíî¿ ìîâè, ïñèõîëîã³¿, õîðîâîãî ñï³âó, òàíöþâàëüíèé, òîùî

Äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
õî÷óòü çîáîâ’ÿçàòè 
ùîð³÷íîäî 31 áåðåçíÿ
ïèñüìîâî çâ³òóâàòè

Ó â³âòîðîê íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà

äåïóòàòñüêî¿ åòèêè áóëî ïîãîäæåíî

ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî çâ³òè äåïóòàò³â

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», ïîâ³äîìèëè

ó ïðåñ-ñëóæá³ Êè¿âðàäè.

×èííå çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àº

îáîâ’ÿçîê äåïóòàò³â ì³ñöåâî¿ ðàäè ïå-

ð³îäè÷íî, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó

íà ð³ê, çâ³òóâàòè ïðî ñâîþ ðîáîòó ïå-

ðåä âèáîðöÿìè.

«Äàíà íîðìà ÷³òêî íå âèçíà÷àº

ñòðîêó òà ôîðìè çâ³òóâàííÿ äåïóòàò³â

ì³ñöåâî¿ ðàäè, à òàêîæ íå êîíêðåòè-

çóº îñîáëèâîñò³ çâ³òóâàííÿ. Öå çàâ-

äàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà ð³øåííÿ ì³ñ-

öåâèõ ðàä.Òîæ ó Êè¿âðàä³ ðîçðîáëåíî

ïðîåêò ð³øåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº âñòà-

íîâëåííÿ êîíêðåòíèõ ñòðîê³â çâ³òó-

âàííÿ äåïóòàò³â. Çîêðåìà ïðîïîíóº-

òüñÿ, àáè ì³ñüê³ îáðàíö³ ïîäàâàëè çâ³-

òè ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ïèñüìîâ³é

ôîðì³ ùîð³÷íî íå ï³çí³øå 31 áåðåç-

íÿ», — çàçíà÷èâ êåðóþ÷èé ñïðàâàìè

ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè ²ãîð Õàöåâè÷.

Çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ïðîô³ëüíî¿ êî-

ì³ñ³¿, äåïóòàòè ïîâèíí³ ùîð³÷íî äî 1

òðàâíÿ ³íôîðìóâàòè Êè¿âðàäó ïðî ðå-

çóëüòàòè îáãîâîðåííÿ çâ³ò³â, çàóâà-

æåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ â³ä òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè òà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü â³ä

âèáîðö³â.

«Äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè — öå îñîáà,

ÿê³é ãðîìàäÿíè äåëåãóþòü ïîâíîâà-

æåííÿ êåðóâàòè ì³ñòîì â³ä ¿õ ³ìåí³ òà

â ¿õ ³íòåðåñàõ. Â³äïîâ³äíî, êèÿíè ìà-

þòü ïðàâî çíàòè, ÿê òà ùî ñàìå ðîá-

ëÿòü ¿õí³ îáðàíö³ äëÿ ïîêðàùåííÿ áëà-

ãîóñòðîþ òà ñîö³àëüíî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ

ìåøêàíö³â. ² îïðèëþäíåííÿ çâ³ò³â íà

îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âðàäè òà âèñâ³ò-

ëåííÿ ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê» äàñòü ìîæ-

ëèâ³ñòü ì³ñòÿíàì äåòàëüíî îçíàéîìè-

òèñÿ ç ðîáîòîþ äåïóòàòà ¿õíüîãî îêðó-

ãó»,— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿â-

ðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³øåííÿ

ïîêëàäàºòüñÿ íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïó-

òàòñüêî¿ åòèêè.

Ïðîåêò ð³øåííÿ ìàþòü ùå ðîçãëÿ-

íóòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿â-

ðàäè.

Äî 3 òðàâíÿ ìîæíà 
ïîäàòè äåêëàðàö³þ 
ïðî ñâî¿ äîõîäè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÃÓ ÄÔÑ

ó Êèºâ³, íàðàç³ â ì³ñò³ òðèâàº êàìïà-

í³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ

ãðîìàäÿíàìè ïðîòÿãîì 2016 ðîêó.Äå-

êëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ äî 3 òðàâíÿ 2017

ðîêó äî öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò-

íèê³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.Äîäàòêîâà ³í-

ôîðìàö³ÿ íà ñóáñàéò³ ÃÓÄÔÑ (http://kyiv.

sfs. gov. ua) ó ì. Êèºâ³ ó áàíåð³ «Äåêëà-

ðóâàííÿ äîõîä³â».
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці 

Пономаренко Тетяні Сергіївні 
для обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Тимірязєвському, 6!а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 847/1851 від 10 лютого 2017 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 Пономаренко Тетяні Сергіївні для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Ти�
мірязєвському, 6�а у Печерському районі м. Ки�
єва (категорія земель — землі житлової та гро�
мадської забудови, справа П�9558).

2. Передати громадянці Пономаренко Те�
тяні Сергіївні у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0874 ґа (кадастровий но�
мер 8000000000:82:189:0091) для обслугову�
вання жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Тимірязєвському, 6�а у
Печерському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Пономаренко Тетяні Сергіївні:
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, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному
чинним 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.

Про проведення 23.02.2017 пленарного засідання III сесії Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 62 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністер!
ства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Провести 23 лютого 2017 року о 10.00 пленарне засідання III сесії Київської міської ради 
VIII скликання у залі пленарних засідань Київської міської ради (м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 
4�й поверх).

2. Секретаріату Київської міської ради здійснити організаційне та матеріально�технічне забез�
печення підготовки та проведення пленарного засідання III сесії Київської міської ради VIII скли�
кання.

З. Це розпорядження довести до відома населення міста Києва, депутатів Київської міської ра�
ди, голів депутатських фракцій Київської міської ради, керівників структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), працівників
секретаріату Київської міської ради у встановленому порядку.

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про порушення перед 
Головою Верховної Ради 

України клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України 

Синіцина Валерія Сергійовича
Рішення Київської міської ради № 819/1823 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541!III «Про Почесну грамоту
та Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Вер�
ховної Ради України про нагородження Грамо�
тою Верховної Ради України Синіцина Валерія
Сергійовича — директора технічного — голов�
ного інженера публічного акціонерного товари�
ства «Завод «Маяк» за вагомий особистий вне�
сок у розвиток промисловості, багаторічну сум�
лінну працю, високий професіоналізм.

2. Управлінню по роботі з персоналом апа�
рату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
підготувати клопотання про нагородження Гра�

мотою Верховної Ради України Синіцина Вале�
рія Сергійовича — директора технічного — го�
ловного інженера публічного акціонерного то�
вариства «Завод «Маяк» за вагомий особистий
внесок у розвиток промисловості, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 08.10.2015 

№ 103/2006 «Про затвердження 
Положення про порядок 

подання та розгляду 
електронних петицій»

Рішення Київської міської ради № 817/1821 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», з метою вдосконалення

процедури розгляду та реалізації електронних петицій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка до рішення Київ�
ської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006
«Про затвердження Положення про порядок по�
дання та розгляду електронних петицій», ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
привести свої нормативно�правові акти у від�
повідність до цього рішення.

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 09.02.2017 № 817/1821

Положення про порядок подання 
та розгляду електронних петицій

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення відповідно до статті 23�1

Закону України «Про звернення громадян» ви�
значає порядок подання та розгляду електрон�
ної петиції, адресованої Київській міській раді,
на підтримку якої зібрано не менш як 10000 під�
писів громадян упродовж не більше трьох мі�
сяців з дня її оприлюднення (далі — електрон�
на петиція).

1.2. Електронна петиція — це особлива фор�
ма колективного звернення громадян до Київ�
ської міської ради, яке здійснюється через веб�
сайт petition. kievcity. gov. ua (далі — офіційний
веб�сайт Київської міської ради), або веб�сайт
громадського об’єднання, яке здійснює збір
підписів на підтримку електронної петиції і от�
римало від Київської міської ради програмне
забезпечення, необхідне для збору підписів на
підтримку електронної петиції (далі — громад�
ське об’єднання), щодо будь�якого питання, яке

відноситься до компетенції Київської міської
ради, виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
та їх структурних підрозділів у межах повнова�
жень, визначених Конституцією та законами
України.

1.3. Розгляд та погодження проекту рішення
з питань, порушених в електронній петиції, здій�
снюється Київською міською радою у порядку,
визначеному Регламентом Київської міської ра�
ди.

1.4. У разі відсутності (відрядження, відпуст�
ка, тимчасова непрацездатність) Київського
міського голови його повноваження, визначе�
ні цим Положенням, виконує заступник місько�
го голови — секретар Київської міської ради.

1.5. Координація роботи постійних комісій
Київської міської ради та відповідальних поса�
дових осіб за опрацювання порушених в елек�
тронній петиції питань покладається на заступ�

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 неї може бути припине�

но 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
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го структурного підрозділу виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та надати апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) свої пропози�
ції стосовно підтримки або непідтримки елек�
тронної петиції.

Відповідальна постійна комісія протягом двох
робочих днів з моменту розгляду на своєму за�
сіданні електронної петиції надає секретаріату
Київської міської ради інформацію про розгляд
такої електронної петиції на своєму засіданні.

5.6. Апарат виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) опрацьовує пропозиції структурного під�
розділу виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), а також відповідальної постійної комісії та
готує проект відповіді Київського міського го�
лови на відповідну електронну петицію.

5.7. Київський міський голова не пізніше ніж
через десять робочих днів після початку роз�
гляду електронної петиції приймає рішення що�
до підтримки або непідтримки електронної пе�
тиції.

У разі непідтримки електронної петиції наво�
диться обґрунтована відмова.

Про підтримку або непідтримку електронної
петиції публічно оголошується Київським місь�
ким головою на офіційному веб�сайті Київської
міської ради не пізніше наступного робочого
дня після закінчення розгляду електронної пе�
тиції.

Відповідь на електронну петицію не пізніше
наступного робочого дня після закінчення її роз�
гляду надсилається апаратом виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у письмовому вигляді
автору (ініціатору) електронної петиції та від�
повідному громадському об’єднанню (у разі,
якщо збір підписів здійснювався відповідним
громадським об’єднанням), а також секретарі�
ату Київської міської ради для розміщення її на
офіційному веб�сайт Київської міської ради.

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
6.1. Київський міський голова у разі прийнят�

тя рішення щодо підтримки електронної пети�
ції своїм дорученням може визначати відпові�
дальну посадову особу (першого заступника,
заступника або керівника апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) за опрацювання
порушених в електронній петиції питань.

Відповідальна посадова особа за опрацю�
вання порушених в електронній петиції питань
має право здійснювати координацію та кон�
троль роботи структурних підрозділів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій, а також
підприємств, установ та організацій комуналь�
ної форми власності в частині опрацювання по�
рушених в електронній петиції питань.

Київський міський голова також визначає од�
ну або кілька постійних комісій Київської міської
ради, які здійснюватимуть контроль за опрацю�
ванням порушених в електронній петиції пи�
тань.

Київський міський голова може видавати роз�
порядження чи виступати суб’єктом подання
проектів рішень Київської міської ради, спря�
мованих на врегулювання порушених в елек�
тронній петиції питань.

6.2. У разі, якщо реалізація петиції не потре�
бує координації роботи структурних підрозді�
лів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністра�
цій, а також підприємств, установ та організа�
цій комунальної форми власності, Київський
міський голова після прийняття рішення щодо
підтримки електронної петиції може одразу на�
давати відповідні доручення, видавати розпоря�
дження чи виступати суб’єктом подання проек�
тів рішень Київської міської ради, спрямованих
на врегулювання порушених в електронній пе�
тиції питань.

6.3. Відповідальна посадова особа за опра�
цювання порушених в електронній петиції пи�
тань не пізніше місячного терміну з дня отри�
мання відповідного доручення Київського місь�

кого голови розробляє план заходів, спрямо�
ваних на реалізацію порушених в електронній
петиції питань (із визначенням конкретних стро�
ків реалізації заходів), та подає його на затвер�
дження Київському міському голові.

Для розробки плану заходів, спрямованих на
реалізацію порушених у електронній петиції пи�
тань, а також внесення змін до нього залучає�
ться автор (ініціатор) електронної петиції, а та�
кож уповноважені ним в установленому зако�
нодавством порядку особи, також можуть за�
лучатися вчені, експерти та спеціалісти.

Копія затвердженого плану заходів не пізні�
ше наступного дня направляється до постійних
комісій Київської міської ради, які за дорученням
Київського міського голови здійснюватимуть
контроль за опрацюванням порушених в елек�
тронній петиції питань, а також до секретаріату
Київської міської ради.

6.4. Відповідальна посадова особа за опра�
цювання порушених в електронній петиції пи�
тань в процесі виконання плану заходів, спря�
мованих на реалізацію порушених у електрон�
ній петиції питань, співпрацює з автором (ініці�
атором) електронної петиції, а також уповно�
важеними ним в установленому законодавством
порядку особами, зокрема, залучає їх до робо�
ти по виконанню такого плану заходів та сприяє
в отриманні ними необхідної інформації та ма�
теріалів.

6.5. Відповідальна посадова особа за опра�
цювання порушених в електронній петиції пи�
тань на вимогу постійної комісії Київської місь�
кої ради, якій Київський міський голова дору�
чив здійснювати контроль за опрацюванням по�
рушених в електронній петиції питань, раз на
два місяці звітує перед постійною комісією Ки�
ївської міської ради про реалізацію плану захо�
дів, спрямованих на реалізацію порушених в
електронній петиції питань.

Автор (ініціатор) електронної петиції запро�
шується на засідання постійних комісій Київ�
ської міської ради, на яких заслуховується звіт
про виконання плану заходів, спрямованих на ре�
алізацію порушених в електронній петиції пи�
тань, та має право на виступ на засіданнях по�
стійних комісій в порядку, визначеному Поло�
женням про постійні комісії Київської міської
ради.

6.6. Структурні підрозділи виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), відповідальні за виконан�
ня плану заходів, зобов’язані до 25 числа кож�
ного місяця інформувати секретаріат Київської
міської ради про стан виконання плану заходів.

VII. ЗВІТУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
7.1. Раз на місяць заступник міського голо�

ви — секретар Київської міської ради оприлюд�
нює на офіційному веб�сайті Київської міської
ради письмовий звіт щодо стану розгляду елек�
тронних петицій.

7.2. Не рідше одного разу на квартал заступ�
ник міського голови — секретар Київської місь�
кої ради проводить нараду щодо стану розгля�
ду Київською міською радою електронних пе�
тицій. На нараду запрошуються відповідальні
посадові особи за опрацювання порушених в
електронній петиції питань, інші посадові осо�
би виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), ав�
тори електронних петицій, представники гро�
мадськості, журналісти та інші особи.

У разі необхідності за результатами наради
проводиться прес�конференція.

7.3. Інформація щодо кожного етапу розгля�
ду питань, порушених у підтриманій електрон�
ній петиції, а також щодо органів, які здійсню�
ють розгляд електронної петиції, відображає�
ться на офіційному веб�сайті Київської міської
ради.

7.4. Інформація про кількість підписів, одер�
жаних на підтримку електронної петиції, та стро�
ки їх збору зберігається на офіційному веб�сай�
ті Київської міської ради не менше трьох років
з дня оприлюднення такої електронної петиції.

Київський міський голова
В. Кличко

ника міського голови — секретаря Київської
міської ради.

II. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ
ПОЛОЖЕННІ

2.1. У цьому Положенні наведені нижче тер�
міни вживаються у такому значенні:

Верифікація — це підтвердження особи гро�
мадянина, який бажає зареєструвати нову елек�
тронну петицію, чи підписати вже існуючу елек�
тронну петицію за допомогою цифрового од�
норазового пароля.

Цифровий одноразовий пароль — пароль,
який доставляється засобами «сервісу корот�
ких повідомлень» (SMS) на мобільний телефон
громадянина, який бажає зареєструвати нову
електронну петицію, чи підписати вже існуючу
електронну петицію.

Модерація — це перевірка новоствореної пе�
тиції уповноваженою особою секретаріату Ки�
ївської міської ради на відповідність чинному
законодавству, а також правилам, викладеним
у цьому Положенні.

2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому
Положенні, мають визначення, передбачені
цим Положенням та чинним законодавством 
України.

III. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
3.1. Для створення електронної петиції до Ки�

ївської міської ради її автор (ініціатор) запов�
нює спеціальну форму на офіційному веб�сай�
ті Київської міської ради, або на веб�сайті гро�
мадського об’єднання, та викладає текст елек�
тронної петиції.

Автор нової електронної петиції має дотри�
муватися таких правил щодо оформлення 
петиції:

— авторизуватися через офіційний веб�сайт
Київської міської ради, або на веб�сайті гро�
мадського об’єднання (через картку киянина,
за допомогою «Bank�ID», «Mobile�ID», за допо�
могою електронного цифрового підпису або
безпосередньо на веб�сайті);

— пройти верифікацію;
— вказати заголовок петиції;
— викласти суть електронної петиції, виклас�

ти свої пропозиції щодо вирішення порушено�
го питання та зазначити про очікуваний резуль�
тат від реалізації електронної петиції;

— вказати прізвище, ім’я, по батькові (за умо�
вчанням вказуються реєстраційні дані);

— вказати поштову адресу (для отримання
письмової відповіді на петицію), а також адре�
су електронної пошти та контактний номер те�
лефону;

— надати фото або відео, яке ілюструватиме
петицію (на розсуд автора);

— надати згоду на роботу згідно з правила�
ми веб�сайту, зокрема, обробку своїх персо�
нальних даних.

3.2. Електронна петиція не може містити за�
клики до повалення конституційного ладу, пору�
шення територіальної цілісності України, про�
паганду війни, насильства, жорстокості, розпа�
лювання міжетнічної, расової, релігійної ворож�
нечі, заклики до вчинення терористичних актів,
посягання на права і свободи людини, права і
законні інтереси громадян, а також інформа�
цію, яка містить ненормативну лексику, мате�
ріали та висловлювання, які містять передви�
борчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг,
а також конфіденційну інформацію щодо третіх
осіб.

3.3. Відповідальність за зміст електронної пе�
тиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

3.4. Текст електронної петиції оприлюднює�
ться через офіційний вебсайт Київської міської
ради, або на веб�сайті громадського об’єднан�
ня протягом двох робочих днів з дня надсилан�
ня її автором (ініціатором) після проходження
процесу модерації.

3.5. Автор (ініціатор) електронної петиції, що�
до оприлюднення якої отримано відмову, мо�
же виправити петицію і надіслати її повторно в
порядку, передбаченому пунктом 3.1 цього По�
ложення.

3.6. Після опублікування електронної петиції
вона не може бути відкликана та змінена.

IV. ЗБІР ПІДПИСІВ
4.1. Дата оприлюднення електронної петиції

через офіційний веб�сайт Київської міської ра�
ди, або на веб�сайті громадського об’єднання,

є датою початку збору підписів на її підтримку.
4.2. Форма підписання петиції передбачає

авторизацію в порядку, визначеному у пункті
3.1 цього Положення.

4.3. Через веб�сайт Київської міської ради,
або на веб�сайті громадського об’єднання, обо�
в’язково зазначаються дата початку збору під�
писів та інформація щодо загальної кількості та
переліку осіб, які підписали електронну пети�
цію.

4.4. Електронна петиція, адресована Київ�
ській міській раді, розглядається за умови збо�
ру на її підтримку не менше 10000 (десяти ти�
сяч) підписів громадян упродовж не більше трьох
місяців з дня оприлюднення такої електронної
петиції.

4.5. Електронна петиція, яка в установлений
строк не набрала необхідної кількості голосів
на свою підтримку, після завершення строку
збору підписів на її підтримку розглядається в
порядку, встановленому законодавством про
звернення громадян.

4.6. Електронна петиція, збір підписів на під�
тримку якої здійснювався через веб�сайт гро�
мадського об’єднання і яка впродовж установ�
леного строку набрала необхідну кількість під�
писів на її підтримку, не пізніше наступного дня
після набрання необхідної кількості підписів над�
силається громадським об’єднанням Київській
міській раді із зазначенням інформації про да�
ту початку збору підписів, дату направлення
електронної петиції, загальну кількість та пере�
лік осіб, які підписали електронну петицію (чи
посилання на джерело такої інформації в ме�
режі Інтернет), строк збору підписів, назву та
адресу електронної пошти громадського 
об’єднання.

V. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
5.1. Інформація про початок розгляду елек�

тронної петиції, яка в установлений строк на�
брала необхідну кількість голосів на свою під�
тримку, оприлюднюється уповноваженою осо�
бою секретаріату Київської міської ради на офі�
ційному веб�сайті Київської міської ради не піз�
ніш як через три робочі дні після набрання не�
обхідної кількості підписів на підтримку елек�
тронної петиції, а в разі отримання електрон�
ної петиції від громадського об’єднання — не
пізніш як через два робочі дні після отримання
такої петиції.

5.2. Розгляд електронної петиції, яка набра�
ла необхідну кількість підписів на свою підтрим�
ку, здійснюється невідкладно, але не пізніше
десяти робочих днів з дня оприлюднення ін�
формації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотан�
ня про її розгляд на громадських слуханнях те�
риторіальної громади міста Києва, автор (ініці�
атор) петиції має право представити електрон�
ну петицію на таких слуханнях. У такому разі
строк розгляду електронної петиції продовжу�
ється на строк, необхідний для організації та
проведення відповідних слухань.

5.3. Київський міський голова невідкладно,
але не пізніше ніж через один робочий день піс�
ля набрання необхідної кількості підписів на під�
тримку електронної петиції надає доручення
щодо її розгляду відповідним структурним під�
розділам виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), а також постійній комісії Київської міської
ради, до предмету відання якої відноситься по�
рушене автором (ініціатором) електронної пе�
тиції питання (далі — відповідальна комісія).

5.4. Відповідний структурний підрозділ вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) протягом трьох
робочих днів з дня надходження до нього до�
ручення Київського міського голови щодо роз�
гляду електронної петиції надає апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), відповідаль�
ній комісії та секретаріату Київської міської ра�
ди свої пропозиції стосовно підтримки або не�
підтримки електронної петиції.

5.5. Відповідальна постійна комісія протягом
п’яти робочих днів з дня надходження до неї
відповідного доручення може розглянути елек�
тронну петицію на своєму засіданні за участю
автора (ініціатора) електронної петиції (з ура�
хуванням інформації, отриманої від відповідно�
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Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 12 грудня 2016 року 

№ 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради № 836/1840 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.01.2017 № 29 «Про схвален!
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 груд!
ня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради
від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет
міста Києва на 2017 рік» такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри «38 238 087,7»,

«36 542 155,1», замінити цифрами «39 998 451,4»,
«38 302 518,8» відповідно.

1.1.2. У підпункті 1.2 цифри «38 239 587,7»,
«29 297 520,3», «8 942 067,4» замінити цифра�
ми «40 469 442,28», «30 290 051,13», 
«10 179 391,15» відповідно.

1.1.3. Підпункт 1.4 пункту 1 рішення виклас�
ти у новій редакції:

«1.4. Профіцит бюджету міста Києва у сумі
469 490,88 тис. грн, у тому числі загального
фонду бюджету міста Києва — 8 012 467,67 тис.
грн, згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.1.4. У підпункті 1.5 цифри «7 244 634,8» за�
мінити цифрами «8 481 958,55».

1.2. У пункті 2 цифри «29 297 520,3», 
«8 942 067,4» замінити цифрами «30 290 051,13»,
«10 179 391,15» відповідно.

1.3. У пункті 7 цифри «123 869,7» замінити
цифрами «73 873,67».

1.4. У пункті 9 цифри «15 608 745,43» заміни�
ти цифрами «17 187 590,15».

1.5. Доповнити пункт 17 рішення новими під�
пунктами 17.7 та 17.8 такого змісту:

«17.7. Підвищення посадових окладів педа�
гогічних працівників закладів та установ, які фі�
нансуються за рахунок бюджету міста Києва,
здійснюється з 01 січня 2017 року відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки роз�
рядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників ус�
танов, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери».

17.8. Перерозподіл коштів у межах головного
розпорядника бюджетних коштів між об’єктами
будівництва, реконструкції, капітального ремон�
ту тощо, а також видами оплачуваних робіт (про�
ектні роботи, оплата за минулі роки, поточні ка�
пітальні вкладення, придбання обладнання то�
що) здійснюється за розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), погодженим постій�
ною комісією Київської міської ради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку».

1.6. Доповнити пункт 18 рішення новим під�
пунктом 18.3 такого змісту:

«18.3. Забезпечити реалізацію громадських
проектів�переможців конкурсу згідно з додат�
ком 11».

1.7. Доповнити пункт 19 рішення новими під�
пунктами 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 такого змісту:

«19.3. Головне управління Державної фіскаль�
ної служби у м. Києві виконавцем Програми
формування податкової культури у місті Києві
на 2016�2018 роки.

19.4. Державний комітет телебачення і ра�
діомовлення України виконавцем Комплекс�
ної міської цільової програми «Столична куль�
тура 2016�2018» (на виконання заходів із за�
безпечення організації та проведення у м. Киє�
ві пісенного конкурсу «Євробачення�2017»).

19.5. Головне управління Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області, Головне

управління Національної поліції у м. Києві ви�
конавцем Міської цільової комплексної програ�
ми профілактики та протидії злочинності в 
м. Києві «Безпечна столиця» на 2016�2018 роки».

19.6. Київський міський військовий комісарі�
ат виконавцем Міської цільової програми по�
ліпшення організації підготовки громадян до
військової служби, приписки до призивної діль�
ниці, призову на строкову військову службу, при�
зову військовозобов’язаних під час мобілізації,
прийняття на військову службу за контрактом
на 2016�2018 роки».

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 5,
6, 7, 11 до рішення Київської міської ради від 12
грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міс�
та Києва на 2017 рік», що додаються.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодек�
су України оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик» у десятиден�
ний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань бюджету та соціально�економічно�
го розвитку.

Київський міський голова 
В. Кличко 

Додаток 11
в редакції затвердженій рішенням 

Київської міської ради
від 09.02.2017 № 836/1840

Перелік відповідальних за виконання проектів!переможців конкурсу Громадський бюджет (бюджет участі)

КВК
Найменування головного

розпорядника
відповідального за
виконання проекту

ID проекту Назва проекту Автор
Гранична
вартість
проекту,
тис. грн

Примітки / ризики /
застереження

24

Департамент культури
виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

557 Міжнародний фестиваль дитячо�юнацької творчості «Сонячний каштанчик» Олег Йосипович Мельник 963,7

Всього по головному розпоряднику: 963,7

41

Департамент житлово�
комунальної інфраструктури

виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської

державної адміністрації) 

584 TEPLO.ORG.UA Олексій Євгенійович Тихонов 1 000,0

Всього по головному розпоряднику: 1 000,0

45

Департамент комунальної
власності міста Києва

виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

429 Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі Олексій Олександрович Паращенко 981,3

Всього по головному розпоряднику: 981,3

50

Департамент міського
благоустрою та збереження
природнього середовища

виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

192 Освітлення в парку Перемога Ігор Олександрович Хавін 998,7

327 Очищення та облаштування озер Пущі�Водиці Олександр Степанович Чепурко 780,3

332 Очищення та облаштування 10 джерел Пущі�Водиці Олександр Степанович Чепурко 474,3

381 «ZOO�урок»: просвітницький цикл гуманного поводження з тваринами для школярів Олексій Лелевич Коваленко 644,8

Всього по головному розпоряднику: 2 898,1

65

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)

274 Сенсорне освітлення 29 пішохідних переходів Володимир Олександрович Басовський 997,5

341 Освітлення вул. Центральної Олексій Миколайович Багнюк 998,0

Всього по головному розпоряднику: 1 995,5

90 Голосіївська районна в місті
Києві державна адміністрація

458 Простір «Освітня асамблея» Євген Васильович Карась 183,5

496 Інноваційні комп»ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району Надія Андріївна Саковська 997,1

461 Реконструкція спортивного поля при школі №186 Філіп Наджибович Альїд 878,7

Всього по головному розпоряднику: 2 059,3

91 Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація

99 Екопарк «Озеро Качине» Тетяна Василівна Булавська 939,7 Потребує вирішення
земельних питань

76 Екологічний десант Мар’яна Любомирівна Солонинка 310,0

291 Фітнес парк «Озеро Лебедине» Олексій Русланович Трач 958,5 Потребує вирішення
земельних питань

217 Реконструкція басейну гімназії «Діалог» Клавдія Григорівна Іваненко 999,9

309 Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення
каналізаційних мереж Марина Іванівна Казаченко 164,9

Всього по головному розпоряднику: 3 373,0

92 Деснянська районна в місті
Києві державна адміністрація

412 Майстерня творчості Вадим Михайлович Онуфрійчук 996,8

410 Багатофункціональний спортмайданчик «Спорт для всіх» Руслан Вікторович Литвинов 980,0

95 Зона відпочинку «Озеро Верхнє Вигурівське» Ольга Опанасівна Лобасенко 739,6

472 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Деснянського району Микола Володимирович Гурін 997,1

Всього по головному розпоряднику: 3 713,4
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93 Дніпровська районна в місті
Києві державна адміністрація

451 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району Сергій Олександрович Усок 997,1

145 Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 Ірина Володимирівна Тимошенко 800,0

148 Заміна вікон в Центрі ПМСД №1 Олександр Васильович Тищик 870,0

438 Безпечний Київ. Русанівка � перший крок. Острів 1000 відеокамер. Максим Васильович Владимиров 980,7

357 Скейт парк на березі Дніпра («Зона Здоров'я», м. Лівобережна) Олена Володимирівна Медведенко 954,7

27 Реконструкція міської «Зони Здоров'я» на Лівому березі Дніпра Олена Володимирівна Медведенко 721,4

201 Благоустрій території КНП «ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням
центрального входу. Людмила Дмитрівна Смирнова 985,0

147 Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8 Олександр Васильович Тищик 811,0

161 Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей Валентина Миколаївна Литвиненко 700,0

Всього по головному розпоряднику: 7 819,9

94 Оболонська районна в місті
Києві державна адміністрація

183 Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти Олена Миколаївна Сергіїва 998,4

474 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району Микола Володимирович Гурін 997,1

561 Оболонський сад Александр Александрович Горбань 997,0

Всього по головному розпоряднику: 2 992,5

96 Подільська районна в місті
Києві державна адміністрація

521 Капітальний ремонт та облаштування клубу «Нивки» по вул. Гречка, 14 Руслан Петрович Кононенко 988,0

519 Капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Чемпіон» по вул. Світлицького, 35�Б Юрій Миколайович Шубенкін 995,0

535 Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Соняшник» по
вул.Андріївській, 8/12 Валерія Богданівна Зелінська 670,1

114 Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 Коваленко Сергій Святославович 990,1

306 Лікування пам'ятки природи «Дуб Шевченка» в парку «Березовий Гай» Олексій Лелевич Коваленко 75,0

527 Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» по
пр.Гонгадзе,18�Б Ольга Ігорівна Кулик 986,0

96 Подільська районна в місті
Києві державна адміністрація

115 Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького, 35�Б Іванко Анатолій Вікторович 932,6

541 Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Академія дитинства»
по пр.Квітневий, 4 Ольга Петрівна Агафонова 950,0

543 Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» по
просп.Г.Гонгадзе, 32�Г Ганна Вікторівна Курсакова 1 000,0

174 Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець» Ольга Володимирівна Бернасовська 880,7

Всього по головному розпоряднику: 8 467,5

97 Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація

105 «Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД «Пролісок» Наталія Володимирівна Комаренко 488,3

109 Інклюзивний дитячий майданчик Інна Михайлівна Короленко 804,8

333 Відновлення спортивного майданчика «СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Наталія Володимирівна Комаренко 964,8

279 Центр навчання�перенавчання співробітників установ м.Києва при Університеті «Україна» Анікін Олег Ігорович 1 000,0

Всього по головному розпоряднику: 3 257,9

98 Солом'янська районна в місті
Києві державна адміністрація

336 Відкрита політехнічна лабораторія «Lampa» Євген Васильович Короткий 740,0
Потребує регулювання

питаннь публічного
доступу

344 Суспільна платформа Колізей КПІ Микита Ігорович Упатов 585,0
Потребує регулювання

питаннь публічного
доступу

486 Публічний простір “Ламповий двір” в КПІ Микита Сергійович Гриценко 141,4
Потребує регулювання

питаннь публічного
доступу

573 Скелелазний зал «КПИскала» в КПІ Євгеній Миколайович Козак 210,8
Потребує регулювання

питаннь публічного
доступу

424 Ремонт футбольного поля НТУУ «КПІ» Олександр Олександрович Веклич 971,4
Потребує регулювання

питаннь публічного
доступу

423 Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ Семен Володимирович Поломаний 990,0 Земельно�майнові
питання

98 Солом'янська районна в місті
Києві державна адміністрація

104 Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом’янці Роман Ігорович Сах 716,0

385 Розумний простір неформальної освіти Clever Space Артем Кирилович Стельмашов 168,8

219 Інноваційні комп'ютерні класи (1+15) Костянтин Валерійович Овчінніков 997,1

78 Ремонт санітарно�технічних приміщень в гімназії «Міленіум» №318 м. Києва Дмитро Васильович Брідня 748,0

Всього по головному розпоряднику: 6 268,5

99 Шевченківська районна в місті
Києві державна адміністрація

450 Radioday free open air в рамках святкування дня міста Олександр Олександрович Барабошко 370,0

551 Оновлення покриття біля школи №61 Айсель Наріман кизи Бабакішієва 927,0

94 Благоустрій шкільного подвір’я СШ №49 Олексій Сергійович Федоров 927,7

408 «Діти Києва: школа життя» Анастасія Павлівна Бедзей 997,1

40 Інтерактивний кабінет природничих наук Олександр Степанович Семенець 983,6

Всього по головному розпоряднику: 4 205,4

ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКАХ: 49 996,0

Київський міський голова
В. Кличко



5.1. Забезпечення закупівлі витратних
матеріалів для проведення оперативних
втручань при катаракті та
вітреоретинальній патології

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

215 760,1 67 900,0 71 912,9 75 947,2 показник затрат,
тис. грн

67 900,0 71 912,9 75 947,2

показник продукту
(кількість хворих)

11 000 11 000 11 000 

показник
ефективності,
вартість витратних
матеріалів з
розрахунку на
одного пацієнта,
тис. грн

6,17 6,54 6,90

показник якості,
рівень
забезпечення
витратними
матеріалами
пацієнтів, що
підлягають
оперативному
лікуванню, %

100% 100% 100%

5.2. Забезпечення закупівлі інгібіторів
ангіогенезу для лікування вікових
макулярних дегенерацій

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

18 589,1 5 850,0 6 195,7 6 543,3 показник затрат,
тис. грн

5 850,0 6 195,7 6 543,3

показник продукту
(кількість пацієнтів)

450 450 450

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

13,0 13,77 14,54

показник якості,
рівень
забезпечення
ліками пацієнтів, що
потребують
лікування, %

100% 100% 100%

6. Адаптація стомованих хворих 7 206,8 2 268,0 2 402,0 2 536,8 

6.1. Забезпечення хворих засобами
догляду за стомою

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА 

Бюджет міста
Києва 

7 206,8 2 268,0 2 402,0 2 536,8 показник затрат,
тис. грн 

2 268,0 2 402,0 2 536,8 

показник продукту
(кількість пацієнтів)

361 361 361 

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

6,28 6,65 7,03

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
засобами догляду
за стомою, %

100% 100% 100%

7. Ендопротезування суглобів 87 050,8 27395,0 29 014,0 30 641,7

7.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів
колінних та кульшових суглобів та
наборів інструментарію для їх імплантації

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

87 050,8 27 395,0 29014,0 30 641,7 показник затрат,
тис. грн

27395,0 29014,0 30 641,7

показник продукту
(кількість пацієнтів,
які можуть бути
прооперовані в
закладах охорони
здоров'я протягом
року)

838 838 838

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

32,69 34,62 36,57

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
лікування, %

100% 100% 100%

8. Зменшення поширеності інфекційних хвороб 50 017,1 15 297,2 17 609,8 17 110,2

8.1. Закупівля обладнання для
лабораторій, в яких здійснюється
діагностика та моніторинг лікування
вірусних гепатитів

2018 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 408,5 1 408,5 показник затрат,
тис. грн

1 408,5

показник продукту
(кількість
аналізаторів)

2

показник
ефективності,
вартість одного
аналізатора

704,25

показник якості,
забезпечення
обладнанням
лабораторій для
діагностики
вірусних гепатитів,
%

100%

8.2. Забезпечення етіотропним
противірусним лікуванням хворих на
вірусний гепатит В і С

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

47 598,1 14 979,2 15 864,5 16 754,5 показник затрат,
тис. грн

14 979,2 15 864,5 16 754,5

показник продукту
(кількість пацієнтів,
що підлягають
спецлікуванню)

700 700 700

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

21,40 22,66 23,93

показник якості,
динаміка
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

Ïðîäîâæåííÿ ð³øåííÿ ¹ 781/1785 çà 22 ãðóäíÿ 2016 ðîêó. Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 15 ëþòîãî 2017 ðîêó
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8.3. Забезпечення інфекційної безпеки
медичних працівників шляхом закупівлі
засобів особистого захисту (протичумний
костюм тип 1 та тип 2) та встановлення
душових кабін з циркулюючим душем
(на базі інфекційних відділень
Олександрівської клінічної лікарні м.
Києва, Київської міської клінічної лікарні
№ 4 та Київської міської клінічної лікарні
№ 9)

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

120,7 38,0 40,2 42,5 показник затрат,
тис. грн

38,0 40,2 42,5

показник продукту
(кількість костюмів)

120 120 120

показник
ефективності,
вартість одного
костюма, тис. грн

0,32 0,34 0,35

показник якості 100% 100% 100%

8.4. Закупівля швидких тест�систем для
проведення діагностики грипу

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

889,7 280,0 296,5 313,2 показник затрат,
тис. грн

280,0 296,5 313,2

показник продукту
(кількість наборів)

1500 1500 1500

показник
ефективності,
вартість однієї
системи

0,19 0,20 0,21

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
обстеження, %

100% 100% 100%

IV. Орфанні захворювання 3 830 334,6 1 200 116,8 1 274 136,4 1 356 081,4 

1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 800 359,2 251 362,9 264 596,0 284 400,3

1.1. Муковісцидоз 193 597,2 60 808,0 64 516,3 68 272,9 

1.1.1. Забезпечити лікарськими засобами
хворих на муковісцидоз

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

184 301,7 58 000,0 61 427,8 64 873,9 показник затрат,
тис. грн

58 000,0 61 427,8 64 873,9

показник продукту,
кількість пацієнтів

52 55 58

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

1115,38 1116,87 1118,52

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.1.2. Забезпечити хворих на
муковісцидоз харчовими продуктами,
що містять гідролізований білок та жирні
кислоти з середньою довжиною ланцюга

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

9 295,5 2 808,0 3 088,5 3 399,0 показник затрат,
тис. грн

2 808,0 3 088,5 3 399,0

показник продукту,
кількість хворих

52 55 58

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

54,0 56,15 58,60

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
харчовими
продуктами, %

100% 100% 100%

1.2. Фенілкетонурія 104 110,7 35 500,0 32 804,6 35 806,1

1.2.1. Проводити закупівлю за бюджетні
кошти наборів реактивів для масового
скринінгу новонароджених на
фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

15 290,7 4 812,0 5 096,4 5 382,3 показник затрат,
тис. грн

4812,0 5 096,4 5 382,3

показник продукту,
кількість ново�
народжених

33 000 33 000 33 000

показник
ефективності,
витрати на одного
новонародженого,
тис. грн

0,146 0,154 0,163

показник якості,
рівень
забезпечення
новонароджених,
що підлягають
обстеженню, %

100% 100% 100%

1.2.2. Проводити закупівлю за бюджетні
кошти наборів реактивів для повторного
скринінгу новонароджених на
фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

130,3 41,0 43,4 45,9 показник затрат,
тис. грн

41,0 43,4 45,9

показник продукту 120 120,0 120 

показник
ефективності

0,34 0,36 0,38

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.2.3. Проводити закупівлю за бюджетні
кошти реактивів для обстеження на
фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз,
первинні імунодефіцити, муковісцидоз,
ювенільний ревматоїдний артрит та
коагулопатії

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

3 644,7 1 147,0 1 214,8 1 282,9 показник затрат,
тис. грн

1147 1 214,8 1282,9

показник продукту
(кількість
досліджень)

3000 3 000,0 3000

показник
ефективності

0,38 0,40 0,43

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.2.4. Закупівля обладнання для
забезпечення обстеження на
фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз,
первинні імунодефіцити, муковісцидоз,
ювенільний ревматоїдний артрит та
коагулопатії

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

6 500,0 6 500,0 показник затрат,
тис. грн

6 500,0

показник продукту
(лабораторне
обладнання
одиниці)

9

показник
ефективності

722,22

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100%
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1.2.5. Закупівля за бюджетні кошти
продуктів лікувального харчування
хворих на фенілкетонурію згідно з
існуючим реєстром

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

78 545,0 23 000,0 26 450,0 29 095,0 показник затрат,
тис. грн

23 000,0 26 450,0 29 095,0

показник продукту 120 120,0 120

показник
ефективності

191,67 220,42 242,46

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.3. Хвороба Гоше 249 335,1 75 350,1 82 850,0 91 135,0

1.3.1.Забезпечення лікарськими засобами
хворих на хворобу Гоше

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

249 335,1 75 350,1 82 850,0 91 135,0 показник затрат,
тис. грн

75 350,0 82 850,0 91 135,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

9 9 9

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

8 372,2 9 205,6 10 126,1

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.4. Діабет нецукровий 10 093,3 3 165,0 3 360,0 3 568,4

1.4.1. Забезпечення хворих на
нецукровий діабет препаратом
десмопресин (50 % для інтраназального
введення та 50 % для перорального
введення) та мінірин

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

8 949,4 2 805,0 2 978,7 3 165,7 показник затрат,
тис. грн

2 805,0 2 978,7 3 165,7

показник продукту,
кількість пацієнтів

210 223 237

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

13,36 13,36 13,36

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.4.2. Забезпечення дітей, хворих на
нецукровий діабет, препаратом
десмопресин (40 % для інтраназального
введення та 60 % для перорального
введення) та мінірин

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА 

Бюджет міста
Києва 

1 143,9 360,0 381,3 402,7 показник затрат,
тис. грн 

360,0 381,3 402,7 

показник продукту,
кількість пацієнтів 

23 23 23 

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта для
забезпечення
лікарськими
засобами 

15,65 16,58 17,51 

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
% 

100% 100% 100% 

1.5. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм 793,4 246,9 263,3 283,2

1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами
дорослих хворих з акромегалією та
гігантизмом

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

282,4 86,1 93,0 103,3 показник затрат,
тис. грн

86,1 93,0 103,3

показник продукту,
кількість хворих

25 27 30

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

3,44 3,44 3,44

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.5.2. Забезпечити лікарськими засобами
дітей з гігантизмом

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

511,0 160,8 170,3 179,9 показник затрат,
тис. грн

160,8 170,3 179,9

показник продукту,
кількість хворих

3 3 3

показник
ефективності,
витрати на
забезпечення
одного пацієнта,
тис. грн

53,60 56,77 59,97

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.6. Передчасне статеве дозрівання центрального походження 1 372,4 431,9 457,4 483,1

1.6.1. Забезпечення дітей з передчасним
статевим розвитком аналогами
гонадотропин�рилизинг гормона

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

1 372,4 431,9 457,4 483,1 показник затрат,
тис. грн

431,9 457,4 483,1

показник продукту,
кількість пацієнтів

13 13 13

показник
ефективності,
витрати на
забезпечення
одного пацієнта,
тис. грн

33,22 35,18 37,16

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.7. Мукополісахарідоз 221 251,0 69 628,0 73 743,0 77 880,0

1.7.1. Забезпечити лікарськими засобами
дітей з мукополісахаридозом

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

221 251,0 69 628,0 73 743,0 77 880,0 показник затрат,
тис. грн

69 628,0 73 743,0 77 880,0

показник продукту,
кількість хворих

4 4 4

показник
ефективності,
вартість лікування
одного хворого,
тис. грн

17 407,0 18 435,8 19 470,0
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показник якості,
рівень
забезпечення,
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

1.8. Тирозинемія 19 806,1 6 233,0 6 601,4 6 971,7

1.8.1. Забезпечити лікарськими засобами
дітей з тирозинемією

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

19 806,1 6 233,0 6 601,4 6 971,7 показник затрат,
тис. грн

6 233,0 6 601,0 6 971,7

показник продукту,
кількість хворих
дітей

1 1 1

показник
ефективності,
вартість лікування
одного пацієнта,
тис. грн

6 233,0 6 601,0 6 971,7

показник якості,
рівень
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного
механізму

1 559 549,3 487 930,1 519 544,7 552 074,5

2 1. Коагулопатії 1 550 699,2 485 507,5 516 655,0 548 536,7

2.1.1. Забезпечення препаратами замісної
терапії дітей, хворих на коагулопатії

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

198 600,0 60 000,0 66 000,0 72 600,0 показник затрат,
тис. грн

60 000,0 66 000,0 72600,0

показник продукту,
кількість дітей

62 62 62

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

967,74 1064,52 1170,97

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують, ліками,
%

100% 100% 100%

2.1.2. Забезпечення препаратами замісної
терапії дорослих, хворих на коагулопатії

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я 

Бюджет міста
Києва 

1 352 099,2 425 507,5 450 655,0 475 936,7 показник затрат,
тис. грн 

425 507,5 450 655,0 475 936,7 

показник продукту,
кількість пацієнтів

246 246 246,0

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

1 729,7 1 831,9 1 934,7

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

2.2. Вроджені імунодефіцити 8 850,1 2 422,6 2 889,7 3 537,8

2.2.1. Забезпечення антибактеріальними
та протигрибковими препаратами груп
резерву для проведення терапії дітям з
первинними імунодефіцитами

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

232,0 73,0 77,3 81,7 показник затрат,
тис. грн

73 77,3 81,7

показник продукту,
кількість хворих

7 7 7

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

10,43 11,04 11,67

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

2.2.2. Забезпечення препаратами
довенних імуноглобулінів для
проведення замісної терапії дітям з
первинними імунодефіцитами

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

3 040,0 940,0 1 000,0 1 100,0 показник затрат,
тис. грн

940,0 1 000,0 1 100,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

3 3 3

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

313,33 333,33 366,67

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
лікування, %

100% 100% 100%

2.2.3. Забезпечення препаратами
довенних імуноглобулінів для
проведення замісної терапії дорослим з
первинними імунодефіцитами

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

5 578,1 1 409,6 1 812,4 2 356,1 показник затрат,
тис. грн

1 409,6 1 812,4 2 356,1

показник продукту,
кількість хворих

7 9 11

показник
ефективності,
витрати на
лікування одного
пацієнта, тис. грн

201,37 201,38 214,19

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

3. Рідкісні хвороби нервової системи 1 132,8 356,5 377,6 398,8

3.1. Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів 1132,8 356,5 377,6 398,8

3.1.1. Забезпечення лікарськими
засобами дітей, хворих на інші види
генералізованої епілепсії та епілептичних
синдромів

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

1 132,8 356,5 377,6 398,8 показник затрат,
тис. грн

356,5 377,6 398,8

показник продукту,
кількість пацієнтів

347 349 351

показник
ефективності,
витрати на одного
хворого, тис. грн

1,03 1,08 1,14

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

35% 40% 55%
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4. Рідкісні хвороби системи кровообігу 30 695,8 9 660,0 10 230,9 10 804,9 

4.1. Легенева гіпертензія 30 695,8 9 660,0 10 230,9 10 804,9 

4.1.1. Забезпечення лікарськими
засобами хворих на легеневу гіпертензію

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

30 695,8 9 660,0 10 230,9 10 804,9 показник затрат,
тис. грн

9 660,0 10 230,9 10 804,9

показник продукту,
кількість хворих

13 13 13

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

743,08 786,99 831,15

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

5. Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 8 508,0 2 836,0 2 836,0 2 836,0

5.1. Бульозний епідермоліз 8 508,0 2 836,0 2 836,0 2 836,0

5.1.1. Забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного
призначення хворих з бульозним
епідермолізом

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

8 508,0 2 836,0 2 836,0 2 836,0 показник затрат,
тис. грн

2 836,0 2 836,0 2 836,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

9 9 9

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

315,1 315,1 315,1

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

6. Рідкісні хвороби кістково�м'язової системи та сполучної тканини 60 529,9 16 969,0 20 076,7 23 484,2

6.1. Системний червоний вовчак 3 197,4 1 042,2 1 065,8 1 089,4

6.1.1. Забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного
призначення дорослих, хворих на
системний червоний вовчак

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

2 897,4 952,2 965,8 979,4 показник затрат,
тис. грн

952,2 965,8 979,4

показник продукту,
кількість пацієнтів

15 15 15

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

63,48 64,39 65,29

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

6.1.2. Забезпечення базисної терапії для
дітей, хворих на системний червоний
вовчак

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

300,0 90,0 100,0 110,0 показник затрат,
тис. грн

90,0 100,0 110,0

показник продукту,
кількість хворих
дітей

12 12,0 12,0

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

7,5 8,3 9,2

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

6.2. Анкілозивний спондиліт, псоріатична артропатія, ревматоїдний артрит 16 200,0 3 600,0 5 400,0 7 200,0

6.2.1. Забезпечення лікарськими
засобами хворих на анкілозивний
спондиліт, псоріатичну артропатію та
ревматоїдний артрит

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

16 200,0 3 600,0 5 400,0 7 200,0 показник затрат,
тис. грн

3 600,0 5 400,0 7 200,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

10 10 10

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

360,0 540,0 720 0

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

6.3. Ювенільний ревматоїдний артрит 40 791,3 12 228,0 13 497,3 15 066,0

6.3.1. Забезпечити закупівлю препаратів
базисної та імунної терапії для дітей,
хворих на ювенільний ревматоїдний
артрит, з урахуванням закупівель за
кошти державного бюджету

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

40 791,3 12 228,0 13 497,3 15 066,0 показник затрат,
тис. грн

12 228,0 13 497,3 15 066,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

44 44 44

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

277,91 306,76 342,41

показник якості,
рівень
забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

6.4. Дерматополіміозит 101,2 28,8 33,6 38,8

6.4.1. Забезпечення базисної терапії для
дітей, хворих на дерматополіміозит

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УОЗ
РДА

Бюджет міста
Києва

101,2 28,8 33,6 38,8 показник затрат,
тис. грн

28,8 33,6 38,8

показник продукту,
кількість пацієнтів

3 3 3

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

9,6 11,2 12,9

показник якості,
рівень забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%
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6.5. Склеродермія 240,0 70,0 80,0 90,0

6.5.1. Забезпечення базисної терапії для
дітей, хворих на склеродермію

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

240,0 70,0 80,0 90,0 показник затрат, тис. грн 70,0 80,0 90,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

3 3 3

показник ефективності,
витрати на одного
пацієнта

23,3 26,7 30,0

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

100% 100% 100%

7. Рідкісні новоутворення 1 368 739,8 430 744,3 456 201,3 481 794,2

7. Забезпечення хіміопрератами та
супроводжуючою терапією хворих з
онкогематологічною патологією

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 368 739,8 430 744,3 456 201,3 481 794,2 показник затрат, тис. грн 430 744,3 456 201,3 481 794,2

показник продукту,
кількість пацієнтів

3000 3000 3000

показник ефективності,
витрати на одного
пацієнта

143,58 152,07 160,60

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

100% 100% 100% 

8. Допомога ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції 819,8 258,0 273,2 288,6

Забезпечити трикратне надання
безкоштовних продовольчих наборів до
Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні (Дня Перемоги), Дня
визволення України від фашистських
загарбників та Дня визволення Києва
інвалідам Великої Вітчизняної війни та
учасникам антитерористичної операції,
які перебувають на лікуванні у
комунальних закладах охорони здоров'я
міста Києва

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

819,8 258,0 273,2 288,6 показник затрат, тис. грн 258,0 273,2 288,6

показник продукту,
кількість ветеранів, що
потребують забезпечення
продуктовими наборами
в закладах охорони
здоров'я

770 770 770

показник ефективності,
вартість одного набору,
тис. грн

0,34 0,35 0,37

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

100% 100% 100%

V. Розвиток стоматологічної допомоги 17 824,5 5 097,3 6 298,8 6 428,4

1. Забезпечення зубним протезуванням
пільгових верств населення, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу
сім'ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів
України

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

10 365,7 2 750,0 3 812,8 3 803,0 показник затрат, тис. грн 2 750,0 3 812,8 3 803,0

показник продукту,
кількість пільгової групи
населення, що підлягає
зубопротезуванню

8 000 5 000 4 000

показник ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

0,34 0,76 0,95

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

8% 12% 15%

2. Забезпечити зубним протезуванням
учасників бойових дій антитерористичної
операції в повному обсязі на основі
сучасних технологій

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

597,4 188,0 199,1 210,3 показник затрат, тис. грн 188 199,1 210,3

показник продукту,
кількість пацієнтів, що
підлягають зубному
протезуванню

20 20 20

показник ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

9,40 9,96 10,52

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

25% 50% 75% 

3. Профілактика стоматологічних
захворювань (герметизація фісур) у дітей

Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

5 338,4 1 680,0 1 779,3 1 879,1 показник затрат, тис. грн 1 680,0 1 779,3 1 879,1

показник продукту,
кількість дітей

16 000 16 000 16 000

показник ефективності,
витрати на одну дитину,
тис. грн

0,105 0,111 0,117

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

100% 100% 100%

4. Забезпечення функціонування пункту
невідкладної стоматологічної допомоги
міста Києва на вулиці Драйзера, 19

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 523,0 479,3 507,6 536,1 показник затрат, тис. грн 479,3 507,6 536,1

показник продукту,
кількість пацієнтів, що
потребують надання
невідкладної (ургентної)
стоматологічної допомоги
(цілодобовий режим)

3 550 3 550 3 550

показник ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

0,135 0,143 0,151

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
забезпечення ліками, %

100% 100% 100%

VI. Розвиток трансплантології 148 088,7 55 475,1 49 193,5 43 420,1

1. Оснащення Київського центру
трансплантації кісткового мозку
медичним, лабораторним,
діагностичним та іншим обладнанням

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

39 364,2 22 627,6 13 061,5 3 675,1 показник затрат, тис. грн 22 364,2 13 061,5 3 675,1

показник продукту
(кількість обладнання)

1 1 1

показник ефективності,
вартість одиниці
обладнання, тис. грн

22 364,2 13 061,5 3 675,1 

показник якості, рівень
забезпечення
діагностичним
обладнанням, % 

100% 100% 100% 

2. Забезпечення проведення діагностики та
лікування хворих із застосуванням
сучасних медичних технологій, а також їх
лабораторно�діагностичний та
медикаментозний супровід у
посттрансплантаційному періоді
(закупівля медикаментів, лабораторних
реактивів, витратних матеріалів)

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

108 724,5 32 847,5 36 132,0 39 745,0 показник затрат, тис. грн 32 847,5 36 132,0 39 745,0

показник продукту (на 100
трансплантацій)

100 100 100

показник ефективності,
витрати на одну
трансплантацію, тис. грн

328,48 361,32 397,45

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів,
що потребують
трансплантації, %

100% 100% 100%
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VII. Розвиток служби крові 227 702,3 68 022,9 69 799,2 89 880,2 

1. Впровадження обстеження донорів крові
та її компонентів в місті Києві на Kell �
належність

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1 315,0 290,0 425,0 600,0 показник затрат,
тис. грн

290,0 425,0 600,0

показник продукту
(кількість донацій)

38 671 56 364 79 315

показник
ефективності,
витрати на одну
донацію, тис. грн

0,0075 0,0075 0,0076

показник якості,
динаміка
забезпечення
обстеження донорів
(кожної донації), %

100% 100% 100%

2. Оснащення необхідним обладнанням
Київського міського центру крові та
відділення трансфузіології для створення
Єдиного донорського та
координаційного медичного центру з
метою забезпечення обміном
інформацією між закладами охорони
здоров'я

2017� 2018 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

375,0 200,0 175,0 показник затрат,
тис. грн

200,0 175,0

показник продукту
(закупівля
оргтехніки)

11 6

показник
ефективності,
середня вартість
одиниці

18,18 29,17

показник якості,
динаміка
забезпеченості
оргтехнікою
Київського міського
центру крові, %

100% 100%

3. Оснащення Київського міського центру
крові авторефрижераторами для
транспортування замороженої
донорської плазми

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

450,0 450,0 показник затрат,
тис. грн

450,0

показник продукту,
кількість
рефрижераторів

1

показник
ефективності,
вартість
рефрижератора,
тис. грн

450,0

показник якості,
забезпечення
збереження
отриманих донацій
та своєчасне
транспортування
донорської 
плазми, %

100%

4. Оснащення Київського міського центру
крові та відділення трансфузіології
новітнім уніфікованим обладнанням для
заготівлі, переробки, обстеження,
проведення контролю якості та
зберігання зразків донорської крові та її
компонентів

2017 � 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

50 484,0 16 176,0 16 951,0 17 357,0 показник затрат,
тис. грн

16 176,0 16 951,0 17 357,0

показник продукту
(кількість
аналізаторів)

99 91 92

показник
ефективності,
вартість одного
аналізатора

163,39 186,27 188,66

показник якості,
рівень забезпечення
процесу збереження
заготовленої
крові та
кровозамінників, %

100% 100% 100%

5. Забезпечення Київського міського центру
крові обладнанням, витратними
матеріалами та високочутливими тест�
системами для проведення скринінгу
донорської крові та її компонентів на
наявність маркерів гемотрансмісивних
інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло,
HBsAg, ants HBcort IgM+G, anti HCV,
збудник сифілісу)

2017 � 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

68 337,4 18 468,4 21 969,0 27 900,0 показник затрат,
тис. грн

18 468,4 21 969,0 27 900,0

показник продукту
(кількість донацій)

38671 56364 91315

показник
ефективності,
вартість одиниці
обладнання, 
тис. грн

0,48 0,39 0,31

показник якості,
рівень забезпечення
пацієнтів, що
потребують
забезпечення
ліками, %

100% 100% 100%

6. Забезпечення Київського міського центру
крові автоматизованим обладнанням,
витратними матеріалами та тест�
наборами для проведення скринінгу
донорської крові та її компонентів на
наявність маркерів гемотрансмісивних
інфекцій молекулярно�генетичним
методом

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

16 117,0 5 000,0 4 169,0 6 948,0 показник затрат,
тис. грн

5 000,0 4 169,0 6 948,0

показник продукту
(кількість донацій)

7 000 10 000 15 200

показник
ефективності,
витрати на одну
донацію, тис. грн

0,71 0,42 0,46

показник якості,
забезпеченість
витратними
матеріалами та
обладнанням від
потреби, %

50% 65% 70%

7. Забезпечення Київського міського центру
крові та відділення трансфузіології
одноразовою пластикатною тарою типу
"ГЕМАКОН" для заготівлі донорської
крові та її компонентів, у тому числі з
лейкофільтром

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

24 904,9 6 335,4 8 329,8 10 239,7 показник затрат,
тис. грн

6 335,4 8 329,8 10 239,7

показник продукту
(кількість донацій)

35511 43294 51425

показник
ефективності,
вартість одиниці
обладнання, 
тис. грн

0,178 0,192 0,199

показник якості,
забезпечення від
потреби тарою, %

100% 100% 100%

8. Забезпечення Київського міського центру
крові та відділення трансфузіології
обладнанням та витратним матеріалом
для проведення апаратного плазма� та
цитоферезу

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

37 891,0 6 441,0 11 082,0 20 368,0 показник затрат,
тис. грн

6 441,0 11 082,0 20 368,0

показник продукту
(кількість донацій)

3 160 4 070 5 890

показник
ефективності,
вартість
аналізатора, тис. грн

2,04 2,72 3,46

показник якості,
динаміка
забезпечення
обстежень, %

100% 100% 100%
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9 Створення на базі Київського міського
центру крові "Міського кріобанку" та
оснащення його сучасним обладнанням

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

13 602,1 9 844,1 2 224,0 1 534,0 показник затрат,
тис. грн

9 844,1 2224,0 1534,0

показник продукту
(кількість
обладнання)

7 2 1

показник
ефективності,
середня вартість
одиниці
обладнання, 
тис. грн

1 406,3 1112,0 1534,0

показник якості,
забезпечення
обладнанням, %

100% 100% 100%

10 Оснастити "Міський кріобанк" витратним
матеріалом для проведення
довгострокового зберігання компонентів
крові рідкісних груп при помірно низьких
та ультранизьких температурах

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

1258,00 518,00 370,0 370,0 показник затрат,
тис. грн

518,0 370,0 370,0

показник продукту
(дози компонентів
крові, на які
закуповуються
витратні матеріали)

700 500 500

показник
ефективності,
вартість витратних
матеріалів на одну
дозу, тис. грн

0,74 0,74 0,74

показник якості 100% 100% 100%

11 Оснащення Київського міського центру
крові обладнанням для стерилізації
медичного інвентарю та утилізації
біологічних відходів

2017� 2018 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

2 400,0 1 600,0 800,0 показник затрат,
тис. грн

1 600,0 800,0

показник продукту
(кількість одиниць
обладнання)

2 1

показник
ефективності,
вартість
стерилізаційного
обладнання, 
тис. грн

800,0 800,0

показник якості,
рівень забезпечення
процесу утилізації та
стерилізації, %

100% 100%

12 Забезпечення Київського міського центру
крові та відділення трансфузіології
обладнанням для проведення
шестимісячної карантинізації донорської
плазми

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

4 113,1 1 500,0 1 270,9 1 342,2 показник затрат,
тис. грн

1 500,0 1 270,9 1 342,2

показник продукту
(кількість
холодильного
обладнання)

10 8 8

показник
ефективності,
вартість одиниці,
тис. грн

150,0 158,86 167,78

показник якості,
динаміка
охопленням
карантинізацією
крові, %

100% 100% 100%

13 Забезпечення Київського міського центру
крові витратним матеріалом для
проведення вірусінактивації плазми

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

6 454,8 1 200,0 2 033,5 3 221,3 показник затрат,
тис. грн

1 200,0 2 033,5 3 221,3

показник продукту
(кількість донацій)

500 800 1200

показник
ефективності,
вартість одиниці
витратних
матеріалів, тис. грн

2,4 2,5 2,7

показник якості,
рівень безпеки �
забезпечення
вірусінактивації
плазми, %

100% 100% 100%

VII 
1.

Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху 43 700,0 9 700,0 17 300,0 16 700,0

1. Забезпечення слуховими апаратами
інвалідів та соціально незахищених
верств населення, які мають вади слуху

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 показник затрат,
тис. грн

5 000,0 5 000,0 5 000,0

показник продукту,
кількість пацієнтів з
вадами слуху

1 000 1 000 1 000

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

5,0 5,0 5,0

показник якості,
забезпечення
слухопротезуванням
від запланованих

100% 100% 100%

2. Забезпечення кохлеарними імплантами
пацієнтів, які мають вади слуху

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

6 300,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 показник затрат,
тис. грн

2 100,0 2 100,0 2 100,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

2 2 2

показник
ефективності,
витрати на одного
пацієнта, тис. грн

1 050,0 1 050,0 1 050,0

показник якості,
динаміка приросту
забезпечення
слуховими
апаратами пацієнтів

5,5% 5,50% 5,50%

Продовження в наступному номері
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Інформація 
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати 

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 січня 2017 року
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.01.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ ìàé-

æå 76,5 ìëí ãðí, ùî íà 2,5% àáî íà 2,0 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 77,6% àáî 59,4 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà;

13,1% àáî ìàéæå 10,0 ìëí ãðí — íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàí-

êðóòñòâà, ðåøòà 9,3% (ìàéæå 7,1 ìëí ãðí) — íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íå-

ãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ñòàíîì íà 01.01.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 47,9 ìëí ãðí àáî ìàéæå 62,6% â³ä çà-

ãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëà-

äó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» — 25,1 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» —7,8 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â —

5,6 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» — 3,6 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Áóðàí» — 3,4

ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» — 2,5 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» — 2,0 ìëí ãðí òîùî);

çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíáóäó — 9,3 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» —

4,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» — 3,3 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà

ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ» — 0,5 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïî-

ë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè — 4,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» — ìàéæå 2,3 ìëí ãðí; ÄÏ

«Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» — ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêî-

âî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» — ìàéæå 0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêî-

âî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» — 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà

åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè — 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»-2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñ-

òåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè — 1,8 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à

êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè»- 1,2 ìëí ãðí, ÄÏ «²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñ-

ëîâîñò³» —0,5 ìëí ãðí òîùî); Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè — 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëü-

íà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» — 1,2 ìëí ãðí. òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà — öå áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â

çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó íàéá³ëüøèé îáñÿã çà-

áîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà¿íà» — 4,4 ìëí ãðí; ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåð-

íåøíë Þêðåéí» — 3,9 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» — 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êè¿âñüêèé çàâîä

áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â «Ðîñèíêà» — 3,2 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» — 2,4 ìëí

ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» — 2,3 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó- áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³ç-

êå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðà-

âîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³ä-

ïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ

âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà

ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà

çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çà-

ñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-

íî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åí-

íÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ

çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïî-

äàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 10 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, íà ÿêèõ çàñëóõàíî 39 êåð³âíè-

ê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà

ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³, ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü 2017 ðîêó ïðî-

âåäåíî 1 ïåðåâ³ðêó ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ç äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà çàãàëü-

íîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîâòîðíî¿ ïåðåâ³ðêè íà ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» çà íå óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïî-

ðóøåíü âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³ ñêëàäåíî ïðîòîêîë òà âèíåñåíî ïîñòàíîâó çã³äíî

ñòàòò³ 188-6 ÊÓïÀÏ ç íàêëàäåííÿì øòðàôó ó ðîçì³ð³ 850 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îð-

ãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.01.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî ìàé-

æå 2,0 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà ëèñòîïàä 2017 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³-

øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

№
п/п Найменування підприємства, установи, організації та підпорядкування

Сума заборгованості
із заробітної плати 

(млн грн) станом на:

01.12.2016 01.01.2017

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «КВАНТ» ДК «Укроборонпром» 9,5 7,8

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ» ДК «Укроборонпром» 5,6 5,6

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ» Мінрегіонбуд 4,8 4,7

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ�УКРАЇНА» 4,1 4,4

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» 3,7 3,9

6 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» ДК «Укроборонпром» 3,5 3,6

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ «МАРС РК» 3,4 3,4

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО� ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «БУРАН» ДК «Укроборонпром» 3,4 3,4

9 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО� ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «КИЇВДІПРОТРАНС» 3,6 3,3

10 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» 3,5 3,2

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè
íà ì³ñÿöü ......................................40 ãðí. 90 êîï.

íà 3 ì³ñÿö³ ................................122 ãðí. 70 êîï.

íà 6 ì³ñÿö³â................................245 ãðí. 40 êîï.

íà 12 ì³ñÿö³â ............................490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ (ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

Îôîðìëåííÿ  ïðîâîäèòüñÿ  â  ðåäàêö ³ ¿

Перелік
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.01.2017
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî
ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðà ïî ðîáîò³ ³ç çàïèòàìè íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ êîðåñïîíäåíö³¿
óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç êîðåñïîíäåíö³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ
ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³
äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè
çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî
äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2016 ð³ê
(äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³
ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.
²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, (íà êîíêóðñ).Òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

TOB «Îá'ºäíàííÿ ìåøêàíö³â «ÏÐÎÇÎÐÎ» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ,
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â
ç íàñåëåííÿì òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äëÿ çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó íàñòóïíèõ ðîçì³ðàõ:

1) òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ 1 292,35 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë, â òîìó ÷èñë³:
- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1 251,11 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë;
- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 41,24 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë;
2) òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ äëÿ íàñåëåííÿ ç ïðèëàäàìè îáë³êó

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1 313,64 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë òà áåç ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 27,97
çà 1 êâ.ì îïàëþâàëüíî¿ ïëîù³;

3) òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â 1 544,22 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë, â
òîìó ÷èñë³:

- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1 502,98 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë;
- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 41,24 ãðí (ç ÏÄÂ) çà 1 Ãêàë;
4) òàðèôè íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ

(çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ) 71,02 ãðí
çà 1 êóá. ì.

Ç³ ñòðóêòóðàìè âêàçàíèõ òàðèô³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó
ï³ä'¿çäàõ áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî âóë. ª.Êîíîâàëüöÿ, ¹ 32-à, ¹ 32-á,
¹ 32-â, ¹ 32-ã â ì³ñò³ Êèºâ³ òà â îô³ñ³ TOB «ÎÌ «ÏÐÎÇÎÐÎ».

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. ª. Êîíîâàëüöÿ, áóäèíîê ¹ 32-ã, îô³ñ 265,
òåë./ôàêñ (044)569-17-80.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð. ¹869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ
ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹515 TOB «Å.Ê. «Êîìôîðò-Ìàéñòåð» ðîçðàõîâàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóë. Î. Ï÷³ëêè, áóä. 2, Î. Ï÷³ëêè, áóä.2-à, Î. Ï÷³ëêè,
áóä. 2-á, Î.Ï÷³ëêè, áóä. 4, Î. Ï÷³ëêè, áóä. 6, Îëåâñüêà, áóä. 7, ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. ¹ 307.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ
ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: TOB «E.K. «Êîìôîðò-
Ìàéñòåð» 02081, ì. Êè¿â, âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, 2 ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ
çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð. ¹ 390.

¹
ï/ï Àäðåñà Òàðèô çà 1 êâ. ì â ì³ñÿöü,

ãðí ç ïäâ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî
ïîâåðõó çà 1 êâ.ì â
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

1 âóë. Î.Ï÷³ëêè, áóä. 2 4,69 3,49

2 âóë. Î.Ï÷³ëêè, áóä. 2-à 4,68 3,44

3 âóë. Î.Ï÷³ëêè, áóä. 2-á 4,64 3,27

4 âóë. Î.Ï÷³ëêè, áóä. 4 4,63 3,31

5 âóë. Î.Ï÷³ëêè, áóä. 6 4,25 3,43

6 âóë. Îëåâñüêà, áóä.7 4,77 3,40

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,50 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
ãîñïîäàð÷îãî áëîêó íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â íà ïëîù³, ùî
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2016
ñòàíîâèòü 28 463,87 ãðí.

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî
áóäèíêó ¹ 24-à íà âóë. Âåðåñíåâ³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2016
ñòàíîâèòü 12 276,70 ãðí. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá. 323.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,26,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà –162,80 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè –ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ
ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó åëåêòðîïîáóòîâî¿ òåõí³êè), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 3371500,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 14047,92 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5%, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

2) ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,26,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà –128,20 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè –ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ
ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó åëåêòðîïîáóòîâî¿ òåõí³êè), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 2654900,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 11062,10 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5%, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

Îðåíäîäàâåöü – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, áóä. 14-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,7 êâ. ì,

çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó äëÿ åëåêòðîìåõàí³ê³â ç ðåìîíòó òà òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â (³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà); ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7 416,25 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 77/1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,0 êâ. ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1061,17 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî
³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7958,75 ãðí (áåç ÏÄÂ).

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

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,2 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ â
áóäèíêó 25 íà âóëèö³ Õðåùàòèê (ïðèì³ùåííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 171 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà). Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016- 579900,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
(âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äîäàòêîâ³ îñâ³òí³ ïîñëóãè (êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìîâè, îáðàçîòâîð÷å
ìèñòåöòâî, àðõ³òåêòóðà òà ³íøå) íà 2 ðîêè 364 äí³.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ÷îòèðè ãîäèíè íà òèæäåíü çã³äíî ãðàô³êó.
Îðåíäíà ñòàâêà – 15% , ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó -15,10 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ÿêå ïîñâ³ä÷óº,ùî êâàðòèðà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:
Êè¿â, âóë. Ì. Ïðèéìà÷åíêî, áóä. 1/27, êâ. 27, íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ Àâðàìåíêó Þð³þ
Îëåêñ³éîâè÷ó; âèäàíå çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ¹ 132 â³ä 07 æîâòíÿ 2013 ðîêó â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿
äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹
ï/ï Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,

êâ.ì Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð

ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (òåë.238-44-00)

1 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹1 ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «×åðâîíèé Õóò³ð» á/í 2,00 ðîçì³ùåííÿ
áàíê³âñüêîãî
êîìïëåêñó

åëåêòðîííî-
òåðì³íàëüíèõ

ïðèñòðî¿â
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ

(áàíêîìàò òà
³íôîðìàö³éíî-
òðàíçàêö³éíèé

òåðì³íàë)

271 770,83 543 541,66 ð/ð 26006032079400
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»
ÌÔÎ: 351005
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹2 ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Äàðíèöÿ» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹2 ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âèäóáè÷³» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïàëàö Ñïîðòó» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Çîëîò³ Âîðîòà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ñâÿòîøèí» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ñèðåöü» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïîøòîâà Ïëîùà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ñëàâóòè÷» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Êîíòðàêòîâà ïë.» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Îñîêîðêè» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Òàðàñà Øåâ÷åíêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Äí³ïðî» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âèðëèöÿ» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âàñèëüê³âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âàñèëüê³âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ãîëîñ³¿âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Äåì³¿âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Êîíòðàêòîâà ïë.» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Õðåùàòèê» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ëèá³äñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ì.Íåçàëåæíîñò³» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Êëîâñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ë³ñîâà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïîë³òåõí³÷íèé ²íñòèòóò» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ë³ñîâà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ì³íñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïåòð³âêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïåòð³âêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Îáîëîíü» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïîçíÿêè» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Áîðèñï³ëüñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Õàðê³âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Õàðê³âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Àêàäåìì³ñòå÷êî» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Íèâêè» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Äîðîãîæè÷³» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Æèòîìèðñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïå÷åðñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïàëàö Óêðà¿íà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Îë³ìï³éñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «ïë.Ëüâà Òîëñòîãî» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ëóê'ÿí³âñüêà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Òåàòðàëüíà» á/í 2,00

÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Àðñåíàëüíà» á/í 2,00

1 ïîâåðõ Ïåðåìîãè ïðîñï.,35 2,00

4 ïîâåðõ Áîðèñï³ëüñüêà,20-à 2,00

1 ïîâåðõ Øë³õòåðà Àêàäåì³êà,30 2,00

1 ïîâåðõ ×åðâîíîòêàöüêà,1-à,Ê.4 2,00

2 ïîâåðõ Îçåðíà,3 2,00

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî

ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äî-
êóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åí-
íÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì
çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-

äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîç-
ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àé-
íî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,
âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìó-

âà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî
ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðå-
ìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ
àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñ-
òà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêî-
ëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðà-
âèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ,
çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ :
à)  äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º

þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-

ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíè-
êîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âè-
äàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêó-
ìåíò³â;

á)  äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º
ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâ-
íèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó– áàçîâèé âè-
òÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³-
çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå
ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿  ïðî
äîõîäè  àáî çâ³òó ñóá'ºêòà  ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
– ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà  ºäèíîãî  ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó)
òà äîäàòêîâèõ óìîâ áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåí-
òîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè.

Äîäàòêîâ³ óìîâè áàëàíñîóòðèìóâà÷à:
1.Ðîçì³ùåííÿ íà îá'ºêò³ îðåíäè (ï³äçåìí³ òà íà-

çåìí³ âåñòèáþë³), ïîçà ìåæàìè åâàêóàö³éíîãî ïðî-
õîäó, îá'ºêò³â (îáëàäíàííÿ), âèçíà÷åíèõ ï.ï. 8.19 òà
8.23 ÄÁÍ Â.2.3.-7-2010 «Ñïîðóäè òðàíñïîðòó. Ìåòðî-
ïîë³òåíè» òà âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

2. Äîäåðæàííÿ îðåíäàðåì îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ
âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåð-
ö³éíîãî,òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».

3. Ðîçðîáëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè
ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàò³â.

4. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ ðîçðîáèòè ç óðàõóâàí-
íÿì âèìîã ÄÁÍ Â.2.3-7-2010 «Ñïîðóäè òðàíñïîðòó.
Ìåòðîïîë³òåíè», ÄÁÍ Â.1.1-7-2002 «Çàõèñò â³ä ïî-
æåæ³. Ïîæåæíà áåçïåêà îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà», ÍÀÏÁ
Â.01.039-2012/510 «Ïðàâèëà ïîæåæíî¿ áåçïåêè â
ìåòðîïîë³òåíàõ»,ÄÁÍÂ.2.5-56-2014 «Ñèñòåìè ïðîòè-
ïîæåæíîãî çàõèñòó», ÍÀÏÁ Á.01.012-2007 «Ïðàâèëà

ç âîãíåçàõèñòó», ÏÓÅ:2014 «Ïðàâèëà óëàøòóâàííÿ
åëåêòðîóñòàíîâîê»,ÄÁÍ À.2.2-3-2014 «Ñêëàä òà çì³ñò
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî» òà ³íøèõ
÷èííèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèö-
òâî îá'ºêò³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 16.05.2011 ¹ 45 (ç³
çì³íàìè).

5. Äî ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàëó-
÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ, ÿêà ìàº â³äïîâ³äí³ äîç-
â³ëüí³ äîêóìåíòè (ë³öåíç³þ) òà ïðàâî âèêîíàííÿ äà-
íèõ ðîá³ò â óìîâàõ ä³þ÷îãî ìåòðîïîë³òåíó.

6. Âèêîíàííÿ ìîíòàæíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ òà òåõí³÷íèì íàãëÿäîì ïðàö³âíèê³â ìåò-
ðîïîë³òåíó, à òàêîæ ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêó-
ìåíò³â ùîäî ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ.

7. Óòî÷íåííÿ îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðî-
åêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â òîðãîâåëüíîãî
òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ó â³äïîâ³äíîñ-
ò³ ç îá'ºêòîì îðåíäè, ðîçì³ùóâàíîãî îáëàäíàííÿ
òîùî.

8. Çàáåçïå÷åííÿ ó áàíê³âñüêîìó êîìïëåêñ³ åëåê-
òðîííî-òåðì³íàëüíèõ ïðèñòðî¿â ñàìîîáñëóãîâóâàí-
íÿ (áàíêîìàò òà ³íôîðìàö³éíî-òðàíçàêö³éíèé òåðì³-
íàë) ôóíêö³¿ ïîïîâíåííÿ «Êàðòêè Êèÿíèíà» äëÿ ¿¿
âèêîðèñòàííÿ â ìåòðîïîë³òåí³ ó ÿêîñò³ çàñîáó îïëà-
òè ïðî¿çäó.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì
êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çà-
ïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 10.03.2017 çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 î 14.30.
Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðà-
çîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåð-
ò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå-
÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëî-
ùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ – 06.03.2017 (êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêî-
âó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì.Êèºâà,ê.524,òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,
202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ïò.– ç 9.00 äî 16.45.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòè-
êà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-

ùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× —ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯  (ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìèðó,6-à,292-03-98) 

1 2 ïîâåðõ âóë. ².Ìèêîëàé÷óêà,9-à
ã³ìíàç³ÿ ¹ 191 10,80

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüø ÿê 20 êâ. ì 
(ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ ñó÷àñíèõ óìîâ îðãàí³çàö³¿

íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

1% 14,89 160,83
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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
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Ó ñòîëèö³ âøàíîâóþòü ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Ó×ÎÐÀ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî
Ïîðîøåíêî ðàçîì ³ç ìåðîì Êèºâà
Â³òàë³ºì Êëè÷êîì çàêëàëè ïî÷àòîê
ïîáóäîâè íîâîãî ìåìîð³àëüíîãî êîì-
ïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Éîãî
ñïîðóäÿòü íà ì³ñö³ ïàâ³ëüéîíó.

«ß ùèðî â³ðþ, ùî Ãåðî¿ Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ çàðàç íàñ ÷óþòü. Ìè ç
âàìè òóò ç³áðàëèñÿ íà â³äð³çêó ñòî-
ëè÷íî¿ âóëèö³, äå ñàìå â öüîìó
ì³ñö³ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè çì³íèëàñÿ
íàçàâæäè. Íà öüîìó ì³ñö³ âåëèêå
áðàòñòâî áåçñòðàøíèõ ëþäåé çàïëà-
òèëî íàéâèùó ö³íó — ö³íó çà ñâî-
áîäó íàøî¿ ç âàìè äåðæàâè. Òîä³ âî-
íè ùå íå çíàëè, ùî íåîçáðîºíè-

ìè ñòóïàþòü ïåðøèìè ó á³é çà íå-
çàëåæí³ñòü. Â³éíà, ùî òðèâàòèìå
íå îäèí ð³ê, çàáåðå íà íåáåñà ùå íå
îäíó ñîòíþ íàøèõ ãåðî¿â»,—çàÿâèâ
ãëàâà äåðæàâè.

Íàãàäóºìî, ùî îñíîâí³ çàõîäè
³ç âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ â³äáóäóòüñÿ ó Êèºâ³
18-20 ëþòîãî.

18 ëþòîãî î 12.00 â Óêðà¿íñüêî-
ìó äîì³, íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 2,
â³äêðèþòü ôîòîåêñïîçèö³þ «Ó ôî-
êóñ³ ïîä³é», äå ïîêàæóòü ïîíàä 200
ñâ³òëèí òà åêñïîíàòè Ìóçåþ Ìàé-
äàíó. Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 21
ëþòîãî.

Ç 11.00 äî 20.00 ó ÒÖ «Ãëîáóñ»
(öåíòðàëüíèé âõ³ä, ãàëåðåÿ ïðà-
âîðó÷) ïðîéäå ìóëüòèìåä³éíà âè-
ñòàâêà «Â³äâàæí³, íàø³ Ãåðî¿».
Â³äâ³äàòè âèñòàâêó ìîæíà äî 21
ëþòîãî âêëþ÷íî.

Ç 15.00 äî 16.00 çàïëàíîâàíî
åêñêóðñ³éíèé òóð «Ì³ñöÿìè Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³». Çá³ð ó ÒÖ «Ãëîáóñ»,
ó ïðîñòîð³ âèñòàâêè «Â³äâàæí³, íà-
ø³ Ãåðî¿».

19 ëþòîãî î 13.00 â Óêðà¿íñüêî-
ìó äîì³ ïðåçåíòóþòü êíèãó ïîåòå-
ñè Òåòÿíè Äîìàøåíêî «Àíãåëè-
îõîðîíö³».

Ç 13.00 äî 14.00 òðèâàòèìå åêñ-
êóðñ³éíèé òóð «Ì³ñöÿìè Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³».

Î 15.00 â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ïî-
êàæóòü âèñòàâó «Ìè, Ìàéäàí». Ï³ñ-
ëÿ äåìîíñòðàö³¿, î 16.30, çàïëàíî-
âàíî äèñêóñ³þ ç ãåðîÿìè âèñòàâè
«Çð³ç ïàì’ÿò³».

20 ëþòîãî î 10.00 ðîçïî÷íåòüñÿ
ïàíàõèäà çà áîðöÿìè çà íåçàëåæ-
í³ñòü Óêðà¿íè íà àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ á³ëÿ êàïëè÷êè ³ Õðåñòà.

Î 17.00 íà àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³ â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ «Çàïàëè
âîãîíü ïàì’ÿò³».

Òàêîæ î 17.00 ñòàðòóâàòèìå åêñ-
êóðñ³éíèé òóð «Ì³ñöÿìè Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³».

Êð³ì òîãî, ÿê ïîâ³äîìëÿþòü ó
Facebook, 18-20 ëþòîãî â³äáóäåòü-
ñÿ «Òðèäåííà ïåëþñòêîâà õîäà» �

Ð³÷êîâèì òðàíñïîðòîì 
³ç Ïîäîëó íà ë³âèé áåðåã

Ó ÑÒÎËÈÖ² ðîçïî÷àëè ðîçðîáêó ìàðøðóò³â ð³÷êî-
âîãî òðàíñïîðòó, ÿêèé ïëàíóþòü çàïóñòèòè íàâåñí³.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ìàéçåëü íà
ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàâåñí³ ïëàíóþòü çàä³ÿòè äëÿ
âîäíèõ ïåðåâåçåíü ÿê òåïëîõîäè, òàê ³ øâèäê³ñí³
ñóäíà.

«Âàð³àíòè ìàðøðóò³â — â³ä Ð³÷êîâîãî âîêçàëó ç
ïðè÷àëó ¹ 10 äî ñòîÿíêè ìàëîì³ðíîãî ôëîòó «Riviera
Riverside» ³ â íàïðÿìêó Ðóñàí³âñüêî¿ ïðîòîêè, ç îä-
íî÷àñíèì âëàøòóâàííÿì íàâïðîòè Ì³æíàðîäíîãî
âèñòàâêîâîãî öåíòðó òèì÷àñîâîãî ïðè÷àëó ç îáëàø-
òóâàííÿì áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿», — íàïèñàâ Ñåð-
ã³é Ìàéçåëü.

Çà éîãî ñëîâàìè, âàðò³ñòü êâèòêà ³ ÷àñòîòà êóð-
ñóâàííÿ âîäíîãî òðàíñïîðòó çàëåæàòèìå â³ä òèïó
ðóõîìîãî ñêëàäó, ÿêèé áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà
ìàðøðóò³.

Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëîñü ïðî ìîæëèâ³ñòü çàïóñêó
ð³÷íîãî òðàìâàÿ, ùî êóðñóâàòèìå Äí³ïðîì â³ä Ïîøòî-
âî¿ ïëîù³ äî îñíîâíîãî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ «ªâðîáà-
÷åííÿ-2017» íà ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà» �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ïåòèö³ÿ «Âèçíàòè âóëè÷íèõ êîò³â ÷àñòèíîþ åêîñèñ-
òåìè ì³ñòà Êèºâà, äîçâîëèòè ¿ì â³ëüíî æèòè â ï³äâàëàõ, ãîðèùàõ òà
³íøèõ ì³ñöÿõ ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ òà çíèùóâàòè ãðèçóí³â» íà-
áðàëà íåîáõ³äíó, çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïåòè-
ö³é», ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â òà ïðèéíÿòà äî ðîçãëÿäó. Â³äòàê, âêàçàíà ïå-
òèö³ÿ íàáðàëà 10117 ãîëîñ³â, ïðè ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíèõ 10000.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî óæå äîðó÷èâ ïîñò³éíèì êîì³ñ³ÿì
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ, à
òàêîæ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) ðîçãëÿíóòè åëåêòðîí-
íó ïåòèö³þ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Àâòîð çâåðíåííÿ Â³êòîð³ÿ Êèðèëþê çàçíà÷àº, ùî â ñòîëèö³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ æàõëèâà òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â
çàìóðóâàííÿ êîò³â â ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ æèòëîâèõ áóä³âåëü.
«Ç ìåòîþ çàõèñòó òâàðèí â³ä ïîä³áíîãî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ, íå-
îáõ³äíî âèçíàòè âóëè÷íèõ êîò³â ÷àñòèíîþ åêîñèñòåìè ì³ñòà Êèºâà
òà çàáîðîíèòè ¿õ áåçïðè÷èííèé âèëîâ òà âáèâñòâà», — íàãîëîøóº
àâòîð ³í³ö³àòèâè. Çà ñëîâàìè Â³êòîð³¿ Êèðèëþê òàêîæ ñë³ä äîçâîëè-
òè êîòàì â³ëüíî æèòè òà ïåðåñóâàòèñÿ â ï³äâàëàõ, ãîðèùàõ òà ³í-
øèõ ì³ñöÿõ ¿õ ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ, îñê³ëüêè âîíè âèêîíóþòü
âêðàé âàæëèâó ôóíêö³þ ïðèðîäíî¿ äåðàòèçàö³¿ — çíèùåííÿ ãðèçó-
í³â.

²ç ïîâíèì òåêñòîì ïåòèö³¿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü çà ïîñèëàííÿì:
https://petition. kievcity. gov. ua/petition/? pid=5320&chit=92#a_ch_92 �

Íà íåëåãàëüí³é ÀÇÑ çàì³ñòü äèçåëüíîãî ïàëüíîãî 
ðåàë³çîâóâàëè ôàëüñèô³êàò

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðà-
òóðîþ ¹ 4 ³ç çàëó÷åííÿì ñïåö³à-
ë³ñò³â Äí³ïðîâñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, ÃÓ Äåðæïðàö³
ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðèïèíåíî ä³-
ÿëüí³ñòü íåëåãàëüíî¿ àâòîçàïðàâ-
íî¿ ñòàíö³¿ íà âóë.Àëìà-Àòèíñüê³é,
äå çàì³ñòü äèçåëüíîãî ïàëüíîãî
òà áåíçèíó ðåàë³çîâóâàëè ôàëü-
ñèô³êàò.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îãëÿäó òà-
êîæ âñòàíîâëåíî, ùî ðåàë³çàö³ÿ
ïàëüíîãî çä³éñíþâàëàñÿ çà â³äñóò-
íîñò³ áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äîêó-
ìåíò³â, ÷èì ñòâîðþâàëàñü çàãðî-
çà æèòòþ ãðîìàäÿí ó ðàç³ ïîäàëü-
øî¿ åêñïëóàòàö³¿ ÀÇÑ.

Ä³ÿëüí³ñòü íåçàêîííî âñòàíîâ-
ëåíî¿ àâòîçàïðàâêè ïðèïèíåíî
øëÿõîì ¿¿ äåìîíòàæó. Ç ìåòîþ

çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷î-
âèõ äîêàç³â äî ðàéîííîãî ñóäó
ñêåðîâàíî êëîïîòàííÿ ïðî íà-
êëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åíå
ìàéíî.

Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ
ïðî ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñó-
äîâî-õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè. Îñî-
áè, ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ âêàçà-
íîãî çëî÷èíó, âñòàíîâëþþòüñÿ �
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