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íîâèíè

Ó ÑÓÁÎÒÓ â Êèºâ³ â³äáóëàñÿ
Ïàì’ÿòíà õîäà. ¯¿ î÷îëèëà ïðà-
ïîðîíîñíà ãðóïà ç â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â ÇÑÓ, çà íèìè — ïðåä-
ñòàâíèêè ñàìîîáîðîíè Ìàéäà-
íó é ñâÿùåíèêè. Íà Àëå¿ ñëàâè Ãå-
ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ó÷àñíèêè
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ òà ìîëèòâîþ.
Ï³ñëÿ ïàíàõèäè ðîäè÷³ çàãèáëèõ
ïîêëàëè êâ³òè äî Õðåñòà òà çà-
ïàëèëè ëàìïàäêè á³ëÿ ôîòîãðà-
ô³é ïîëåãëèõ çà ñâîáîäó ³
íåçàëåæí³ñòü ãåðî¿â.

Öüîãî æ äíÿ â Óêðà¿íñüêîìó
äîì³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ðîá³ò
á³ëüøå 40 ôîòîæóðíàë³ñò³â «Ó
ôîêóñ³ ïîä³é. Ëþäñüêèé ôàêòîð».
Çàãàëîì åêñïîçèö³ÿ íàë³÷óº ïî-

íàä äâ³ñò³ ñâ³òëèí, äå çàô³êñîâà-
í³ íàéåìîö³éí³ø³ òà íàéäðàìàòè÷-
í³ ìîìåíòè æèòòÿ Ìàéäàíó. Íà
â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ïðèéøëè ñîò-
í³ ãëÿäà÷³â, ÿê³ êàçàëè, ùî ôîòî-
ãðàô³¿ äîïîìàãàþòü ïðèãàäàòè
ïîä³¿ òðèð³÷íî¿ äàâíèíè.

Ó íåä³ëþ íà Ìàéäàí Íåçà-
ëåæíîñò³ ïðèéøëè ëþäè, ùîáè
çãàäàòè òà âøàíóâàòè ïîëåãëèõ
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ó÷àñíè-
êè çàõîäó âèêîíàëè ã³ìí, ïîìî-
ëèëèñÿ çà çàãèáëèìè, çàïàëèëè
ëàìïàäêè, ÿêèìè íà óçá³÷÷³ Õðå-
ùàòèêà âèêëàëè íàäïèñ «Ãåðî-
ÿì Ñëàâà». Çãîäîì â Ìóçå¿ ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ òâîð÷à çó-
ñòð³÷ ï³ä íàçâîþ «Ìóçèêà íå-
ñêîðåíèõ» — çà ó÷àñò³ òèõ ìó-

çèêàíò³â, ÿê³ âîëîíòåðñüêîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ òà âèñòóïàìè ï³äòðè-
ìóâàëè ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ 2013-
2014 ðîê³â. Çäåá³ëüøîãî ëþäè
íåñëè êâ³òè äî ïîðòðåò³â çàãèá-
ëèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, à á³-
ëÿ Ìîíóìåíòà Íåçàëåæíîñò³ âñ³
îõî÷³ ìàëè çìîãó âèñòóïèòè ó
ìåæàõ ïðîåêòó «Â³ëüíèé ì³êðî-
ôîí».

Ó íåä³ëþ, ó öåíòð³ ñòîëèö³ â³ä-
áóëàñÿ õîäà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
çàãèáëèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.
Â³ä Óêðà¿íñüêîãî äîìó ëþäè ïðîé-
øëèñÿ Õðåùàòèêîì äî êàïëè÷-
êè íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³. Ñåðåä ó÷àñíèê³â õîäè áóëî áà-
ãàòî ä³òåé, ÿê³ òåæ âèñëîâèëè
ñâîþ ïîâàãó ïîëåãëèì ãåðîÿì.

Ó÷îðà â ì³ñò³ ïðîéøëà íèç-
êà çàõîä³â. Çîêðåìà â öåíòð³ Êè-
ºâà â³äáóëàñÿ ïàíàõèäà â ïàì’ÿòü
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ïðèñóò-
í³ ïîêëàäàëè êâ³òè, çàïàëþâà-
ëè ëàìïàäêè òà ìîëèëèñÿ. Íà-
ïåðåäîäí³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³
ïðîâåëè ìîëåáåíü çà çàãèáëè-
ìè. Òàêîæ ëþäè ñï³âàëè íàðîä-
í³ ïàòð³îòè÷í³ ï³ñí³ òà ðîçãîð-
íóëè âåëè÷åçíèé ïðàïîð.

Íàãàäàºìî, â í³÷ ïðîòè 19-ãî
ëþòîãî 2014 ðîêó íà ñòîëè÷íîìó
Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òðèâàëî
ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ ó Áóäèíêó ïðîô-
ñï³ëîê,ï³äïàëåíîãî íàïåðåäîäí³.
Îñòàòî÷íî ë³êâ³äóâàòè âîãîíü
âäàëîñÿ ëèøå íàñòóïíîãî äíÿ,
çðàíêó.Òèì ÷àñîì äî Êèºâà ç’¿æä-
æàëèñÿ àêòèâ³ñòè ç óñ³õ ðåã³îí³â.
Â³äíîñíå ðàíêîâå çàòèøøÿ âæå
âäåíü çíîâó áóëî ïîðóøåíî âîã-
íåïàëüíèìè ïîñòð³ëàìè. Çãîäîì
â Ãåíïðîêóðàòóð³ ïîâ³äîìëÿòü,
ùî ñàìå 19-ãî ëþòîãî 2014 ðîêó
íà Ìàéäàí³ ñòàëîñÿ ÷è íå íàé-
á³ëüøå ïðîâîêàö³é. Ë³êàðí³ áóëè
ïåðåïîâíåí³ ïîñòðàæäàëèìè, à
áðóê³âêà ó öåíòð³ ì³ñòà îñòàòî÷-
íî ðîç³áðàíà íà êàì³ííÿ. Âïðî-
äîâæ ò³º¿ äîáè íà Ìàéäàí³ çàãè-
íóëî 11 ëþäåé �

Ãåðî¿ íå âìèðàþòü!
� Ó ñòîëèö³ òðèâàþòü çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ òðåò³é ð³÷íèö³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ 

òà âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ

Òðè ðîêè ìèíóëî â³ä ðîçñòð³ëó ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà íàéäðà-
ìàòè÷í³øèõ ïîä³é ìàñîâèõ ïðîòåñò³â ïî âñ³é Óêðà¿í³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì (ïî-
÷èíàþ÷è ç 18 ëþòîãî) ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ íèçêà ïàì’ÿòíèõ çàõîä³â. Ó÷îðà
â öåíòð³ Êèºâà ïî÷àëàñü ïàíàõèäà â ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ïðè-
ñóòí³ ïîêëàäàëè êâ³òè, çàïàëþâàëè ëàìïàäêè òà ìîëèëèñÿ, ñâÿùåííîñëó-
æèòåë³ ïðîâåëè ìîëåáåíü çà çàãèáëèìè. Òàêîæ ëþäè ñï³âàëè íàðîäí³
ïàòð³îòè÷í³ ï³ñí³ òà ðîçãîðíóëè âåëè÷åçíèé ïðàïîð.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Óïðîäîâæ îñòàíí³õ äí³â â öåíòð³ ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ ÷èìàëî çàõîä³â ç íàãîäè òðåòüî¿ ð³÷íèö³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.
Ó ö³ äí³ òèñÿ÷³ ëþäåé ïîêëàäàëè êâ³òè, çàïàëþâàëè ëàìïàäêè òà ìîëèëèñÿ çà çàãèáëèìè 

Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
ñòàíå ñèìâîëîì áîðîòüáè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çà ñâîþ
ñâîáîäó òà ã³äí³ñòü

Ïðî öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷-

êî çàÿâèâ ó ÷åòâåðã ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ âøàíó-

âàííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ÿê³ çàãè-

íóëè ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

«ß ââàæàþ àáñîëþòíî ïðàâèëüíèì ³ ñèì-

âîë³÷íèì çâåñòè Ìåìîð³àëüíî-ìóçåéíèé êîì-

ïëåêñ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà ì³ñö³ òðàã³÷-

íèõ ïîä³é.Öåé Ìåìîð³àë ïîâèíåí ñòàòè ñèì-

âîëîì áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çà ñâîþ

ñâîáîäó, çà ñâîþ ã³äí³ñòü. Ïàì’ÿòü íàøèõ ãå-

ðî¿â áóäå âøàíîâàíà ³ óâ³êîâ³÷íåíà, ùîá òà-

ê³ ñòðàøí³ ïîä³¿ á³ëüøå í³êîëè íå ïîâòîðèëè-

ñÿ â íàø³é äåðæàâ³»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Âî-

ëîäèìèðîâè÷.

Â³í çàçíà÷èâ,ùî ç ÷àñ³â òðàã³÷íèõ ïîä³é íà

Ìàéäàí³ ìèíóëî òðè ðîêè, à ÷àñòèíà âóëèö³

²íñòèòóòñüêî¿ (Àëåÿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³) ³

äîñ³ ì³ñöå ç îñîáëèâîþ àòìîñôåðîþ.«Öå ì³ñ-

öå áîëþ ³ áåçæàëüíèõ âáèâñòâ. Òóò ³ äîíèí³

äóõ â³äâàæíèõ ëþäåé,ÿê³ íå ðîçäóìóþ÷è çà-

ãèíóëè çà â³ëüíèé âèá³ð ñâîº¿ êðà¿íè, çà âî-

ëþ ³ ã³äí³ñòü êîæíîãî ¿¿ ãðîìàäÿíèíà,çà ñïðà-

âåäëèâ³ñòü»,—çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.Â³í äîäàâ,

ùî Êè¿âðàäà íàäàëà äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ ä³-

ëÿíêè ï³ä çâåäåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ìåìîð³-

àëüíîãî êîìïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Äî 22 ëþòîãî â öåíòð³ 
Êèºâà òèì÷àñîâî 
çàáîðîíÿòü ðóõ àâòî

Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³

â³ä 14 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 942/125/01/19-

2017 ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó öåíòðàëü-

í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà áóäå òèì÷àñîâî çàáîðîíå-

íî ó âèõ³äí³ ³ äî 22 ëþòîãî, äî çàê³í÷åííÿ

çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ òðåò³é ð³÷íèö³ Ðåâî-

ëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ çàãèá-

ëèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Òàê, ïåðåêðèâàòèìóòü ðóõ òðàíñïîðòó íà

ä³ëÿíêàõ:

� âóë. Õðåùàòèê (íà â³äð³çêó â³ä âóë. Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî äî áóä. ¹ 3 íà âóë.

Õðåùàòèê),

� âóë. Ìèõàéë³âñüê³é (íà â³äð³çêó â³ä âóë.

Õðåùàòèê äî ïåðåòèíó ç âóë. Êîñòüîëü-

íîþ),

� âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî, âóë. Îëü-

ãèíñüê³é ³ âóë. ²íñòèòóòñüê³é (íà â³äð³çêó

â³ä Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ äî ïåðå-

õðåñòÿ âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ ³ Øîâêîâè÷íî¿).

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ, íà

÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â áóäå âíåñåíî çì³-

íè â ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñà-

æèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòó-

âàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ êîòðèõ ïðîõîäèòü

çàçíà÷åíèìè âóëèöÿìè.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

3. Здійснення заміни мовного
процесора

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

22 400,0 2 600,0 10 200,0 9 600,0 показник затрат, тис. грн 2 600,0 10 200,0 9 600,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

10 33 30

показник ефективності,
вартість одного мовного
процесора

260,0 309,1 320,0

показник якості, динаміка
приросту показника
забезпечення пацієнтів, що
потребують заміни мовного
процесора, %

8% 15% 45%

ІХ. Наркологічна допомога 9 177,0 2 500,0 2 875,0 3 802,0

1. Для забезпечення надання
якісної наркологічної допомоги
мешканцям м. Києва та
запобігання розповсюдженню
ВІЛ�інфекції продовжити
розширення сайтів замісної
підтримувальної терапії,
амбулаторних програм
детоксикації для наркологічних
хворих на базі Київської міської
наркологічної лікарні
«Соціотерапія»

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я,
Київська міська
наркологічна
лікарня
«Соціотерапія»

Бюджет міста
Києва

9 177,0 2 500,0 2 875,0 3 802,0 показник затрат, тис. грн 2 500,0 2 875,0 3 802,0

показник продукту,
кількість пацієнтів

8 566 8566 8566

показник ефективності,
затрати на одного пацієнта,
тис. грн

0,29 0,34 0,44

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

100% 100% 100%

X. Репродуктивне здоров'я 36 087,8 13 337,0 11 024,3 11 726,5

1. Створення умов безпечного материнства 31 487,8 9 737,0 10 524,3 11 226,5

1.1. Забезпечення акушерських
відділень препаратами для
надання невідкладної медичної
допомоги (новосевен,
гелофузин, простогландини,
транексанова кислота, пабал,
октаплекс, геласпан, тетраспан)

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

12 710,5 4 000,0 4 236,4 4 474,1 показник затрат, тис. грн 4 000,0 4 236,4 4 474,1

показник продукту,
кількість породіль в
пологових будинках, що
потребують проведення
невідкладної терапії

35 35 35

показник ефективності,
витрати на одну породіллю

114,29 121,04 127,83

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів, що
потребують забезпечення
ліками та попередження
материнської смертності
від крововтрат, %

100% 100% 100%

1.2. Здійснення заходів щодо
забезпечення контрацептивами
жінок з тяжкими
захворюваннями, внаслідок
яких вагітність та пологи
загрожують життю, відповідно
до клінічного протоколу

2017 � 2019 Департамент
охорони
здоров'я, УО3
РДА

Бюджет міста
Києва

953,3 300,0 317,7 335,6 показник затрат, тис. грн 300,0 317,7 335,6

показник продукту,
кількість жінок з тяжкими
захворюваннями

800 800 800

показник ефективності,
витрати на одну пацієнтку

0,38 0,40 0,42

показник якості, рівень
забезпечення
попередження смертності
жінок репродуктивного віку
шляхом забезпечення
контрацептивами, %

100% 100% 100%

1.3. Забезпечення закладів
охорони здоров'я антирезусним
імуноглобуліном для
запобігання гемолітичній
хворобі новонароджених
відповідно до клінічного
протоколу

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

3 495,4 1 100,0 1 165,0 1 230,4 показник затрат, тис. грн 1 100,0 1 165,0 1 230,4

показник продукту,
кількість пацієнтів, що
потребують введення
імуноглобуліну

1 746 1 849 1 953

показник ефективності,
витрати на одного пацієнта,
тис. грн

0,63 0,63 0,63

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів, що
потребують забезпечення
ліками, та попередження
смерті немовлят від
гемолітичної хвороби
новонароджених �
кровотечі, %

100% 100% 100%

1.4. Забезпечення препаратами
для лікування дихальних
розладів новонароджених

2017 � 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

10 715,7 3 200,0 3 600,9 3 914,8 показник затрат, тис. грн 3 200,0 3 600,9 3 914,8

показник продукту,
кількість передчасно
народжених дітей, що
потребують лікування
дихальних розладів

127 130 133

показник ефективності,
витрати на лікування однієї
дитини, тис. грн

25,20 27,70 29,43

показник якості, динаміка
збереження життя
новонародженим шляхом
забезпечення ліками, %

100% 100% 100%



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 ëþòîãî 2017 ð.

¹20 (4933)

3

1.5. Впровадження вакцинації
дівчат, що не живуть статевим
життям, проти папілома � вірусу
людини

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

2 081,3 655,0 693,7 732,6 показник затрат, тис. грн 655,0 693,7 732,6

показник продукту,
кількість дівчаток від 10 до
14 років життя

473 473 473

показник ефективності,
вартість затрат на одну
вакцинацію, тис. грн

1,38 1,47 1,55

показник якості, динаміка
попередження
захворювання на рак шийки
матки, %

10% 30% 40%

1.6. Забезпечення закупівлі тест�
систем для обстеження груп
ризику населення на TORC�
інфекції та інші інфекції, що
передаються статевим шляхом

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, У03
РДА

Бюджет міста
Києва

1 531,6 482,0 510,5 539,1 показник затрат, тис. грн 482,0 510,5 539,1

показник продукту,
кількість пацієнтів

2200 2200 2200

показник ефективності,
витрати на одного пацієнта,
тис. грн

0,22 0,23 0,25

показник якості, рівень
забезпечення пацієнтів
обстеженням, %

100% 100% 100%

2. Здоров'я жінки 4 600,0 3 600,0 500,0 500,0

2.1. Організація Міського центру скринінгу онкологічних захворювань 
(структурний підрозділ закладу охорони здоров'я без права юридичної особи)

3 300,0 2 900,0 200,0 200,0

2.1.1. Забезпечення Міського
центру скринінгу онкологічних
захворювань відповідним
обладнанням

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

2 700,0 2 700,0 показник затрат, тис. грн 2 700,0

показник продукту,
аналізатор

1

показник ефективності,
вартість одиниці
обладнання

2 700,0

показник якості,
забезпечення проведення
обстеження пацієнтів,
попередження розвитку
запущених форм
онкопроцесу, %

100%

2.1.2. Забезпечення Міського
центру скринінгу онкологічних
захворювань розхідними
матеріалами

2017 � 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

600,0 200,0 200,0 200,0 показник затрат, тис. грн 200,0 200,0 200,0

показник продукту
(кількість досліджень, на які
закуповуються витратні
матеріали)

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

показник ефективності,
вартість одного
дослідження

0,04 0,04 0,04

показник ефективності,
відсоток забезпечення
витратними матеріалами
для дослідження

100% 100% 100%

2.2. Реабілітація після лікування раку грудної залози 900,0 300,0 300,0 300,0

2.2.1. Розробити та опрацювати
перелік заходів щодо
психологічної та соціальної
реабілітації жінок, які перенесли
оперативні втручання з приводу
злоякісних новоутворень

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Без
фінансування

показник затрат, тис. грн

показник продукту 1 1 1

показник ефективності

показник якості

2.2.2. Створити кабінет /
кабінети психологічної та
соціальної реабілітації жінок, які
перенесли оперативні втручання
з приводу злоякісних
новоутворень

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Інші кошти
(кошти
благодійних
організацій)

900,0 300,0 300,0 300,0 показник затрат, тис. грн 300,0 300,0 300,0

показник продукту,
кількість кабінетів в місті
Києві

3 3 3

показник ефективності,
вартість обладнання одного
кабінету, тис. грн

100,0 100,0 100,0

показник якості, охоплення
психологічною
реабілітацією

30% 60% 90%

жінок, що перенесли
онкологічне 
захворювання, %

2.3. Скринінг патології шийки матки 400,0 400,0

2.3.1. Забезпечити навчання
кадрів серед лікарів�лаборантів
та лаборантів з цитологічної
діагностики (20�30 спеціалістів)

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

400,0 400,0 показник затрат, тис. грн 400,0 400,0

показник продукту,
кількість лікарів, що
підлягають навчанню

30 30

показник ефективності,
витрати на навчання одного
лікаря, тис. грн

13,3 13,3

показник якості, динаміка
підвищення забезпечення
кваліфікованими кадрами

50% 50%

XI. Хоспісна та паліативна допомога 22 519,0 7 266,0 7 380,3 7 872,7

1. Забезпечити діючі хоспіси та
паліативні відділення (з
урахуванням збільшення
щорічно на 25 ліжок)
медикаментами та засобами
догляду за важкохворими

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

7 519,0 2 266,0 2 380,3 2 872,7 показник затрат, тис. грн 2 266,0 2 380,3 2 872,7

показник продукту,
кількість пацієнтів

136 875 136 875 136 875

показник ефективності,
витрати на одного пацієнта,
тис. грн

0,017 0,017 0,021

показник якості, показник
забезпечення хоспісною та
паліативною допомогою
пацієнтів, %

100% 100% 100%

2. Забезпечити медикаментами та
засобами догляду за
важкохворими на
амбулаторному етапі

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

2399 2399 2399

показник ефективності,
затрати на одного пацієнта

2,08 2,08 2,08

показник якості, показник
приросту забезпечення
стомованих хворих
засобами догляду за
стомою, %

20% 20% 20%
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В. Екстрена медична допомога 1 652,4 520,0 550,7 581,6

1. Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з серцево�
судинними та судинно�мозковими захворюваннями

1 652,4 520,0 550,7 581,6

1.1. Забезпечення бригад
екстреної (швидкої) медичної
допомоги препаратами для
проведення тромболізису та
ад'ювантного супроводу у хворих
на гострий коронарний синдром

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я, Центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф міста
Києва

Бюджет міста
Києва

1 652,4 520,0 550,7 581,6 показник затрат, тис. грн 520,0 550,7 581,6

показник продукту, кількість хворих, що
підлягають проведенню тромболізису

185 190 195

показник ефективності, витрати на одного
пацієнта, тис. грн

2,81 2,90 2,98

показник якості, показник забезпечення
своєчасною тромболітичною терапією
пацієнтів на догоспітальному етапі,
збереження життя хворим, %

100% 100% 100%

Г. Третинна високоспеціалізована медична допомога 749 693,5 244 446,9 250 750,6 254 496,0

I. Заклади охорони здоров'я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну
допомогу

93 655,2 29 464,6 31 218,3 32 972,3

1. Розвиток нейрохірургії 93 655,2 29 464,6 31 218,3 32 972,3

1.1. Закупівля лікарських засобів,
систем для спинальної
стабілізації та наборів
інструментарію, витратних
матеріалів для
вертебропластики, кіфопластики
та лікворошунтування, витратних
матеріалів для
рентгенендоваскулярної
нейрохірургії

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

93 655,2 29 464,6 31 218,3 32 972,3 показник затрат, тис. грн 29 464,6 31 218,3 32 972,3

показник продукту, кількість пацієнтів, що
підлягають обстеженню

3 200 3 300 3 400

показник ефективності, витрати на
лікування одного пацієнта

9,21 9,46 9,69

показник якості 100% 100% 100%

2. Розвиток дитячої нейрохірургії 16 035,5 15 600,0 211,8 223,7

2.1. Закупівля операційного
обладнання (мікроскоп
операційний з кріслом) для
Київського міського центру
дитячої нейрохірургії

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

7 800,0 7 800,0 показник затрат, тис. грн 7 800,0

показник продукту (забезпечення Центру
дитячої нейрохірургії сучасним
обладнанням)

1

показник ефективності, вартість одиниці
обладнання, тис. грн

7 800,0

показник якості, приведення у відповідність
до табеля оснащення МТБ закладу для
забезпечення високоспеціалізованої
нейрохірургічної допомоги дітям, %

100%

2.2. Закупівля стола
нейрохірургічного операційного
для проведення оперативних
втручань у дітей

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

600,0 600,0 показник затрат, тис. грн 600,0

показник продукту (одиниця обладнання) 1

показник ефективності, вартість
операційного столу, тис. грн

600,0

показник якості, забезпечення сучасним
обладнанням Центру та надання
високоспеціалізованої допомоги 
пацієнтам, %

100%

2.3. Закупівля лікворошунтуючих
систем для Київського міського
центру дитячої нейрохірургії

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

635,5 200,0 211,8 223,7 показник затрат, тис. грн 200,0 211,8 223,7

показник продукту (кількість пацієнтів) 10 10 10

показник ефективності, вартість однієї
системи, тис. грн

20,00 21,18 22,37

показник якості, динаміка охоплення
лікворошунтуванням пацієнтів, що
потребують лікування, %

100% 100% 100%

2.4. Закупівля церебрального
ендоскопу для впровадження в
практику дитячої нейрохірургії
ендоскопічних оперативних
втручань

2017 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

7 000,0 7 000,0 показник затрат, тис. грн 7 000,0

показник продукту, (обладнання, що
підлягає закупівлі, – ендоскоп)

1

показник ефективності, вартість ендоскопу,
тис. грн

7 000,0

показник якості, рівень забезпечення
відповідно до потреби

100%

3. Хірургія серця та судин 640 002,8 199 382,3 219 320,5 221 300,0

Забезпечити киян, які потребують кардіохірургічного втручання, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення

640 002,8 199 382,3 219 320,5 221 300,0

3.1. Забезпечити кардіохірургічні
та спеціалізовані відділення для
кардіохірургічних втручань
необхідними лікарськими
засобами та виробами
медичного призначення

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет міста
Києва

640 002,8 199 382,3 219 320,5 221 300,0 показник затрат, тис. грн 199 382,3 219 320,5 221 300,0

показник продукту (кількість пацієнтів, що
потребують забезпечення)

2 200 2 200 2 200

показник ефективності, витрати на одного
пацієнта, тис. грн

90,6 99,6 100,6

показник якості, динаміка забезпечення
пацієнтів препаратами, %

100% 100% 100%

3.2. Забезпечення співпраці
закладів охорони здоров'я, що
входять до сфери управління
Департаменту охорони здоров'я,
з Державною установою
«Науково�практичний медичний
центр дитячої кардіології та
кардіохірургії Міністерства
охорони здоров'я України»

2017� 2019 Департамент
охорони
здоров'я

Без
фінансування
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кафетерію м2 148,55 � � 148,55 � �

громадської вбиральні м2 34,47 � � 34,47 � �

Будівельний об'єм, у тому
числі:

м3 10687,40 � � � � �

адміністративної будівлі з
трибунами

м3 4925,50 � 4925,50 � � �

підземного паркінгу м3 4971,70 � � 4971,70 � �

кафетерію м3 638,90 � � 638,90 � �

громадської вбиральні м3 151,30 � � 151,30 � �

Місткість трибун місце 280 � 280 � � �

Місткість паркінгу машино�
місце

40 � � 40 � �

Кількість створених
робочих місць

місце 36 � 30 6 � �

Тривалість завершення
реставрації

місяць 4,0 0,5 � � 4,0 3,5

Теплові мережі �
трубопровід Д 325/450

км 0,104 � � � � 0,104

Зовнішні інженерні
мережі:

теплові мережі �
трубопровід 2 Д 300

км 0,140 0,140 � � � �

каналізація побутова �
трубопровід Д 200

км 0,042 0,042 � � � �

каналізація дощова �
трубопровід Д 300

км 0,011 0,011 � � � �

колектор з/бетонний 
Д 700

км 0,065 0,065 � � � �

Річна потреба: � � � � � �

води тис. м3 4,245 � 2,716 1,529 � �

електричної енергії тис. кВтгод 1033,07 _ 580,93 452,14 � �

теплової енергії Г кал 210,64 � 210,64 � � �

Загальна кошторисна
вартість реставраційних
робіт в поточних цінах
станом на 07.12.2016, у
тому числі:

тис. грн 100802,311 12726,178 26449,172 28822,451 26345,736 6458,774

будівельні роботи тис. грн 68333,541 9758,959 15000,097 20675,345 17871,797 5027,343

устаткування, меблі та
інвентар

тис. грн 9270,686 0,000 5360,033 1540,270 2370,383 0,000

інші витрати тис. грн 23198,084 2967,219 6089,042 6606,836 6103,556 1431,431

Із загальної кошторисної
вартості виконано станом
на 01.10.2016, у тому числі:

74298,434 12663,491 22528,748 26997,175 12109,020 0,000

будівельні роботи тис. грн 51356,250 9758,959 14428,861 20543,910 8513,851 0,000

устаткування, меблі та
інвентар

тис. грн 3996,270 0,000 3008,031 478,643 509,596 0,000

інші витрати тис. грн 18945,914 2904,532 5091,836 5974,622 3085,573 0,000

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1. Перезатвердити проект «Реставрація із
пристосуванням для сучасного використання
велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та
благоустроєм території у межах вулиць Богда#
на Хмельницького, Михайла Коцюбинського та
В'ячеслава Липинського у Шевченківському ра#
йоні міста Києва» (Коригування), враховуючи
експертний звіт щодо розгляду проектної доку#
ментації Державного підприємства «Спеціалі#
зована державна експертна організація # Централь#
на служба української державної будівельної
експертизи» від 07 грудня 2016 року № 00#1989#
16/ЦБ, з техніко#економічними показниками
згідно з додатком до цього розпорядження.

2. Використання коштів на покриття ризику
(з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним
розрахунком вартості будівництва, здійснює
замовник будівництва на підставі обгрунтуваль#

них документів та результатів їх детальної пе#
ревірки у встановленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, роз#
порядження виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адмініс#
трації) від 04 липня 2016 року № 497 «Про зат#
вердження проекту «Реставрація із пристосу#
ванням для сучасного використання велотре#
ку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благо#
устроєм території у межах вулиць Богдана Хмель#
ницького, Михайла Коцюбинського та В'ячес#
лава Липинського у Шевченківському районі
міста Києва».

4. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністраці Спасибка О. В.

Голова
В. Кличко

Про перезатвердження проекту «Реставрація 
із пристосуванням для сучасного використання 
велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 

та благоустроєм території у межах вулиць 
Богдана Хмельницького, Михайла Коцюбинського 

та В'ячеслава Липинського у Шевченківському 
районі міста Києва» (Коригування)

Розпорядження № 165 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України : місто:герой Київ» та постанови

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне:
ту Міністрів України»:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 14.02.2017 № 165

Техніко:економічні показники
проекту «Реставрація із пристосуванням для сучасного використання

велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благоустроєм території у
межах вулиць Богдана Хмельницького, Михайла Коцюбинського та

В'ячеслава Липинського у Шевченківському районі міста Києва»
(Коригування)

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього по
об'єкту

у тому числі по пускових комплексах

1 п. к. 2 п. к. 3 п. к. 4 п. к. 5 п. к.

Вид будівництва � реставрація

Ступінь вогнестійкості будинків � ІІ

Площа ділянки га 1,0615 1,0615

Площа забудови м2 896,38 � 676,20 220,18 � �

Поверховість поверх 1; 3 � 3 1 � �

Площа полотна велотреку м2 2166,65 � � � 2166,65 �

Загальна площа, у тому
числі:

м2 2410,67 � � � � �

адміністративної будівлі з
трибунами

м2 1056,23 � 1056,23 � � �

підземного гіаркінгу м2 1162,74 � � 1162,74 � �

кафетерію м2 155,67 � � 155,67 � �

громадської вбиральні м2 36,03 � � 36,03 � �

Корисна площа, у тому
числі:

м2 2274,56 � � � � �

адміністративної будівлі з
трибунами

м2 939,90 � 939,90 � � �

підземного паркінгу м2 1151,64 � � 1151,64 � � Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко
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1. Виділити Департаменту житлово#комуналь#
ної інфраструктури виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 3 512,346 тис. гривень для фінан#
сування робіт з ліквідації наслідків аварійної си#
туації на Лівобережному південному каналіза#
ційному колекторі Бортницької станції аерації
на вул. Маслівка в Дарницькому районі м. Киє#
ва.

2. Департаменту фінансів виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) здійснити зазначені у 
пункті 1 цього розпорядження видатки за раху#
нок коштів резервного фонду бюджету міста
Києва.

3. Визначити Публічне акціонерне товарис#
тво «Акціонерна компанія «Київводоканал» за#
мовником виконання робіт з ліквідації наслід#
ків аварійної ситуації на Лівобережному півден#
ному каналізаційному колекторі Бортницької

станції аерації на вул. Маслівка в Дарницькому
районі м. Києва.

4. Публічному акціонерному товариству «Ак#
ціонерна компанія «Київводоканал» в установ#
леному порядку:

4.1. Забезпечити виконання робіт з ліквіда#
ції наслідків аварійної ситуації на Лівобережно#
му південному каналізаційному колекторі Бор#
тницької станції аерації на вул. Маслівка в Дар#
ницькому районі м. Києва.

4.2. Визначити проектну та підрядну органі#
зації для проектування та виконання робіт, пе#
редбачених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва
Департаменту житлово:комунальної інфраструктури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для фінансування робіт з ліквідації
наслідків аварійної ситуації на Лівобережному південному

каналізаційному колекторі Бортницької станції аерації 
на вул. Маслівка в Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження № 166 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження

Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою виділення коштів резервного фонду
бюджету міста Києва для фінансування робіт з ліквідації наслідків аварійної ситуації на Лівобережному
південному каналізаційному колекторі Бортницької станції аерації на вул. Маслівка в Дарницькому районі
м. Києва, враховуючи протокол Постійної комісії з питань техногенно:екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 грудня
2016 року № 45:

1. Відмовити в продовженні строку дії дозво#
лів на розміщення зовнішньої реклами згідно з
додатком до цього розпорядження у кількості
7 дозволів.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 174 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему

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

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 14.02.2017 № 174

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких 
не продовжується

№ Найменування
основних засобів та
матеріальних активів

Площа кв. м Балансова вартість 
(з ПДВ), грн

загальна Нежилих приміщень

1. Основні засоби

1.1. Будівлі і споруди 1345,7 � 25329996,52

1.1а Підземний паркінг на
40 м/м

1120,4 � �

1.1б Кафетерій 159,7 � �

1.1в Громадська
вбиральня

65,6 � �

1.2. Машини та
обладнання

� � 1014912,71

1.3. Інструменти,
прилади, інвентар

� � �

1.4. Інші основні засоби
(в т.ч. об'єкти
зовнішнього
благоустрою)

� � 10734282,95

2. Інші необоротні
матеріальні активи

� � �

Вартість вцілому: 37079192,18

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв. м Місце розташування рекламного
засобу

1. 03403�04�П�1 ТОВ «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, на розподілювачі

2. 02127�03 ТОВ «БігБорд» Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Верхній
Вал, перехрестя з вул. Смірнова
Ласточкіна

3. 01951�03�3M�1 ТОВ «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо
(суцільний шит)

36 Дарницький район, пл.
Харківська, 133 м від виїзду з
Бориспільського шосе, в бік
просп. Миколи Бажана

4. 01605�03�3M�1 ТОВ «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл.
Харківська, 123 м від виїзду з
Бориспільського шосе, в бік
просп. Миколи Бажана

5. 01949�03�ЗМ�1 ТОВ «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Дарницький район, пл.
Харківська, напроти виїзду з
Бориспільського шосе (згідно
руху транспорту з лівої сторони,
в бік міста), зелена зона

6. 01950�03�3M�1 ТОВ «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл.
Харківська, 115 м від виїзда з
просп. Миколи Бажана, в бік
Бориспільського шосе

7. 01952�03�3M�1 ТОВ «БігБорд» Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Дарницький район, пл.
Харківська, 155 м від виїзда з
просп.Миколи Бажана, в бік
Бориспільського шосе

Керівник апарату 
В. Бондаренко

1. Зарахувати до комунальної власності те#
риторіальної громади міста Києва та закріпити
на праві господарського відання за комуналь#
ним підприємством виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Спортивний комплекс» майно,
створене в результаті реставрації із пристосу#
ванням для сучасного використання велотре#
ку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благо#
устроєм території у межах вулиць Богдана Хмель#
ницького, Михайла Коцюбинського та В'ячес#
лава Липинського у Шевченківському районі
міста Києва (3 пусковий комплекс), згідно з до#
датком.

2. Комунальному підприємству з питань будів#
ництва житлових будинків «Житлоінвестбуд#

УКБ» спільно з комунальним підприємством ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) «Спор#
тивний комплекс» здійснити в установленому
порядку приймання#передачу майна, зазначе#
ного у пункті 1 цього розпорядження, та нада#
ти до Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра#
ції) копію акта приймання#передачі.

3. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва майна

Розпорядження № 156 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комунального
підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд:УКБ» від 23 січня 2017 року № 114/118/2,
від 26 січня 2017 року № 114/118/3 та від 26 січня 2017 року № 114/361/8, комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» від 27
січня 2017 року № 12, у зв'язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реставрація із
пристосуванням для сучасного використання велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благоустроєм
території у межах вулиць Богдана Хмельницького, Михайла Коцюбинського та В'ячеслава Липинського у
Шевченківському районі міста Києва (1,2,3 пускові комплекси)» (сертифікат серія КВ № 164163623520 від 27
грудня 2016 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування об'єктів:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 09.02.2017 № 156

Майно, створене в результаті реставрації із пристосуванням для сучасного
використання велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та

благоустроєм території у межах вулиць Богдана Хмельницького, Михайла
Коцюбинського та В'ячеслава Липинського у Шевченківському районі міста
Києва (3 пусковий комплекс), яке зараховується до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та закріплюється на праві
господарського відання за комунальним підприємством виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Спортивний комплекс»

Керівник апарату 
В. Бондаренко

1. Затвердити переможцем конкурсу із залу#
чення інвестора для будівництва житлового бу#
динку з об'єктами соціально#культурного приз#
начення та підземним паркінгом (з виділенням

частки квартир для потерпілих від діяльності
групи інвестиційно#будівельних компаній «Елі#
та#Центр») на вул. Оноре де Бальзака (вул. По#
льова) в Деснянському районі (протокол пос#

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
для будівництва житлового будинку з об'єктами соціально:

культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням
частки квартир для потерпілих від діяльності групи інвестиційно:
будівельних компаній «Еліта:Центр») на вул. Оноре де Бальзака

(вул. Польова) в Деснянському районі
Розпорядження № 157 від 14 лютого 2017 року

Відповідно до рішень Київської міської ради від 24 травня 2007 року №528/1189 «Про затвердження
Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації
тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно:транспортної
інфраструктури міста Києва», від 02 березня 2006 року № 127/3218 «Про заходи щодо сприяння громадянам,
які постраждали від діяльності групи інвестиційно:будівельних компаній «Еліта:Центр» та розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 серпня 2006 року
№ 1263 «Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків з об'єктами
соціально:культурного призначення, в тому числі для потерпілих від діяльності інвестиційно:будівельної
компанії «Еліта:Центр»:
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№ Категорія киян Граничний розмір, грн

1. Допомога на поховання киян – учасників антитерористичної операції

Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції

5000,0

2. Щомісячна адресна матеріальна допомога

Малолітні та неповнолітні діти, пасинки, падчерки киян, які загинули
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

3000,0 

3. Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат на оплату житлово�комунальних послуг

3.1. Кияни�учасники антитерористичної операції:

на сім'ю з однієї особи 674,0

на сім'ю з двох осіб 1165,0

насім'ю з трьох осіб 1661,0

на сім'ю з чотирьох осіб та більше 2157,0

3.2. Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції, в тому числі, яким
встановлено відповідний статус згідно із Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

3.3. Учасники війни з числа учасників антитерористичної операції, яким
встановлено статус згідно із Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного
сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України

3.4. Члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності

на сім'ю з однієї особи 450,0

на сім'ю з двох осіб 777,0

на сім'ю з трьох осіб 1107,0

на сім'ю з чотирьох осіб та більше 1438,0

4. Щорічна матеріальна допомога

4.1. Кияни�учасники антитерористичної операції 5000,0

4.2. Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції

25000,0

4.3. Члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі
(смерті) учасника антитерористичної операції, не зареєстрованого на
момент загибелі (смерті) в місті Києві

4.4. Члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі Революції Гідності

тійно діючої конкурсної комісії по залученню ін#
весторів до фінансування будівництва, реконс#
трукції, реставрації тощо об'єктів житлового та
нежитлового призначення, незавершеного бу#
дівництва, інженерно#транспортної інфраструк#
тури міста Києва від 28 листопада 2016 року
№91/2016) товариство з обмеженою відпові#
дальністю «СОВ#ІНВЕСТ» (ідентифікаційний 
код – 34879874).

2. Департаменту економіки та інвестицій ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) укласти

відповідний інвестиційний договір з перемож#
цем конкурсу та замовником реалізації інвес#
тиційного проекту – комунальним підприємс#
твом виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство».

3. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

1. Затвердити перелік об'єктів, які потребують
залучення інвестицій, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку міського середовища»
замовником реалізації проекту «Створення
об'єктів інженерно#транспортної інфраструктури –
канатна дорога з об'єктами громадського
призначення за маршрутом: арка Дружби Народів,
парк Володимирська гірка, Поштова площа,
Труханів острів, Гідропарк».

3. Визначити комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» замовником
підготовчих (передінвестиційних) робіт для
проведення інвестиційного конкурсу.

4. Комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київське інвестиційне
агентство»:

4.1. Розробити орієнтовні техніко#економічні
показники, можливі передпроектні пропозиції по
об'єкту інвестування.

4.2. Погодити в установленому порядку
орієнтовні техніко#економічні показники, можливі
передпроектні пропозиції з Міністерством екології
та природних ресурсів України, Департаментом
містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаментом міського
благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
Шевченківською районною в місті Києві
державною адміністрацією, Дніпровською
районною в місті Києві державною адміністрацією,
комунальним підприємством по утриманню
зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва, комунальним підприємством по утриманню
зелених насаджень Дніпровського району 
м. Києва, комунальним підприємством виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по охороні, утриманню
та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо» та комунальним підприємством
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку міського середовища».

4.3. Надати орієнтовні техніко#економічні
показники, можливі передпроектні пропозиції та

пропозиції до умов конкурсу до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в установленому порядку для
підготовки умов конкурсу.

4.4. Вирішити в установленому порядку
майново#правові питання до початку проведення
інвестиційного конкурсу.

5. Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту міського
благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
Шевченківській районній в місті Києві державній
адміністрації, Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації, комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва, комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень
Дніпровського району м. Києва, комунальному
підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо», комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київський центр
розвитку міського середовища» в установленому
порядку за запитами комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» надавати
необхідні висновки, погодження та матеріали
для підготовки техніко#економічних показників
щодо реалізації інвестиційного проекту в
установленому законодавством порядку.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залу#
ченню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об'єктів нежит#
лового призначення, незавершеного будівниц#
тва, інженерно#транспортної інфраструктури
міста Києва в установленому порядку провес#
ти конкурс із залучення інвестора.

7. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про проведення інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора 

до реалізації проекту «Створення 
об'єктів інженерно:транспортної 
інфраструктури – канатна дорога 

з об'єктами громадського призначення 
за маршрутом: арка 

Дружби Народів, парк Володимирська гірка, 
Поштова площа, 

Труханів острів, Гідропарк»
Розпорядження № 158 від 14 лютого 2017 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно:
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007
року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного
будівництва, інженерно:транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403,
(протокол від 20 жовтня 2016 року № 89/2016), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до
розвитку інфраструктури міста Києва:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.02.2017 № 158

Перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій
Створення об'єктів інженерно#транспортної інфраструктури – канатна дорога з об'єктами

громадського призначення за маршрутом: арка Дружби Народів, парк Володимирська гірка,
Поштова площа, Труханів острів, Гідропарк

Виконуючий обов'язки
керівника апарату Є. Ситніченко

1. Затвердити граничний розмір допомоги
окремим категоріям киян на 2017 рік, що дода#
ється.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступника голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про затвердження граничного розміру допомоги окремим
категоріям киян на 2017 рік

Розпорядження № 160 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської

міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей», рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року 
№ 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям Героїв Небесної Сотні», в межах видатків, передбачених
в бюджеті міста Києва на 2017 рік, затвердженому рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року 
№ 554/1558, з метою реалізації окремих завдань, передбачених міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч
киянам» на 2016:2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

14.02.2017 № 160

Граничний розмір допомоги окремим категоріям киян на 2017 рік

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Унести до Розділу 4 Тимчасового розподілу
обов'язків між Київським міським головою, пер#
шим заступником голови Київської міської дер#
жавної адміністрації, заступниками голови Ки#
ївської міської державної адміністрації та керів#
ником апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), затвердженого розпорядженням ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) від 03 ве#
ресня 2014 року № 979 (в редакції розпоряд#
ження виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації)
від 28 січня 2016 року № 39) такі зміни:

Пункт 2 після слів «реалізації державної по#
літики у галузі дозвільної системи у сфері гос#
подарської діяльності та у сфері надання адмі#

ністративних послуг»; доповнити словами «що#
до реалізації державної політики у сферах дер#
жавної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізич#
них осіб # підприємців, реєстрації місця прожи#
вання/перебування фізичних осіб на території
міста Києва, а також щодо надання відомостей
з Державного земельного кадастру».

Пункт 4 після абзацу п'ятого доповнити но#
вим абзацом такого змісту:

«Департаменту з питань реєстрації виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)».

Голова
В. Кличко

Про внесення змін до Тимчасового розподілу обов'язків між
Київським міським головою, першим заступником голови
Київської міської державної адміністрації, заступниками

голови Київської міської державної адміністрації та керівником
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 03 вересня 2014 року № 979

Розпорядження № 161 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто:герой

Київ», рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 319/319 «Про утворення Департаменту з
питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»,
Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26 квітня 2016 року № 261 «Про затвердження Положення про
Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)»:

1. Прийняти безоплатно до комунальної влас#
ності територіальної громади міста Києва не#
рухоме майно, яке належить на праві приват#
ної власності окремим громадянам, та переда#
ти його до сфери управління Дарницької район#
ної в місті Києві державної адміністрації згідно
з додатком.

2. Дарницькій районній в місті Києві держав#
ній адміністрації:

2.1. Забезпечити у встановленому порядку
приймання#передачу майна, зазначеного у пун#
кті 1 цього розпорядження, та надати до Депар#
таменту комунальної власності м. Києва вико#

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) копії актів прий#
мання#передачі.

2.2. Вжити заходів щодо реєстрації права
власності територіальної громади міста Києва
на майно, зазначене у пункті 1 цього розпоряд#
ження.

З. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків. 

Голова
В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва нерухомого майна, яке 

належить окремим громадянам на праві приватної власності
Розпорядження № 162 від 14 лютого 2017 року

Відповідно до статті 48 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327 Цивільного кодексу України,
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 62 Порядку державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2015 року № 1127, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
«Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури», рішення Київської міської
ради від 23 жовтня 2013 року № 270/9758 «Про питання, пов'язані з державною реєстрацією речових прав на
нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва» та заяви Артюх
Віри Дмитрівни від 05 жовтня 2016 року, Остапчук Антоніни Купріянівни і Остапчука Володимира Миколайовича
від 22 вересня 2016 року:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 14.02.2017 № 162

Нерухоме майно, яке приймається безоплатно до комунальної власності
територіальної громади міста Києва і передається до сфери управління

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
№ Власник, що

передає
майно

Назва
нерухомого
майна

Адреса
нерухомого
майна

Кількість
кімнат

Загальна
площа
(кв.м)

Житлова
площа
(кв.м)

Документ, що підтверджує право
власності на нерухоме майно

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Артюх Віра

Дмитрівна
1/3 частина
квартири

Харківське
шосе,
будинок
158�а,
квартира 7

1 26,7 13,0 Свідоцтво про право на спадщину,
серія та номер: 2�1818, видане
12.11.2015 державним нотаріусом 
16�тої Київської державної
нотаріальної контори Шапченко М.І.

2. Остапчук
Володимир
Миколайович
Остапчук
Антоніна
Купріянівна

2/3 частини
квартири 
1/3 частина
квартири

Вулиця
Ново�
Дарницька,
будинок
3/15,
квартира 1

1 29,9 14,1 Свідоцтво про право на спадщину,
за законом, серія та номер: 492,
видане 14.06.2016 приватним
нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Москаленко Н. О.
Свідоцтво про право власності на
житло, видане 06.08.2007 відділом
приватизації житла Дарницької
районної у м. Києві державної
адміністрації

1. Визначити Департамент економіки та ін#
вестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра#
ції):

1.1. Відповідальним за підготовку річного зві#
ту про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), підприємств, установ, організацій те#
риторіальної громади міста Києва за 2016 рік.

1.2. Замовником послуг з підготовки річного
звіту про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), підприємств, установ, організацій те#
риторіальної громади міста Києва за 2016 рік.

2. Департаменту економіки та інвестицій ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити координацію роботи струк#
турних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), районних в місті Києві державних ад#
міністрацій щодо підготовки звіту, зазначеного
у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпорядження,
та узагальнення звітної інформації.

2.2. До 01 липня 2017 року надати Київсько#
му міському голові звіт, зазначений у підпункті
1.1. пункту 1 цього розпорядження.

3. Структурним підрозділам виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районним в місті Ки#
єві державним адміністраціям, підприємствам,
установам, організаціям територіальної грома#
ди міста Києва:

3.1. За запитом Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адмініс#
трації) надавати інформацію та матеріали для
підготовки звіту, зазначеного у підпункті 1.1.
пункту 1 цього розпорядження, протягом де#
сяти робочих днів з дня надходження такого
запиту.

3.2. Визначити посадових осіб, відповідаль#
них за надання інформації та матеріалів, заз#
начених у підпункті 3.1. пункту 3 цього розпо#
рядження.

4. Покласти на керівників структурних під#
розділів виконавчого органу Київської міської
ради, (Київської міської державної адміністра#
ції), районних в місті Києві державних адмініс#
трацій, підприємств, установ, організацій те#
риторіальної громади міста Києва персональ#
ну відповідальність за повноту, достовірність
та своєчасність надання інформації Департа#
менту економіки та інвестицій виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки звіту, заз#
наченого у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпо#
рядження.

5. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про підготовку річного звіту про діяльність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації), підприємств, установ, організацій 
територіальної громади міста Києва за 2016 рік

Розпорядження № 163 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто:герой Київ», з метою підготовки повної,

об'єктивної, достовірної інформації про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за
2016 рік і забезпечення належного рівня прозорості та відкритості діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної
громади міста Києва:

Виконуючий обов’язки керівника апарату  Є. Ситніченко

1. Зарахувати до комунальної власності те#
риторіальної громади міста Києва майно, згід#
но з додатком 1.

2. Закріпити на праві господарського відан#
ня за комунальними підприємствами майно ко#
мунальної власності територіальної громади
міста Києва, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього розпоряд#
ження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розпо#
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва майна

Розпорядження № 164 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
08 квітня 2015 року № 337 «Про реконструкцію транспортної інфраструктури з організацією двостороннього
дорожнього руху вулицею Оноре де Бальзака (на ділянці від вул. Каштанової та вул. Карла Маркса до просп.
Генерала Ватутіна) у Деснянському районі, враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації від 07 квітня 2016 року № 102/01/46:3030 у зв'язку з закінченням будівництва об'єкта «Реконструкція
транспортної інфраструктури з організацією двостороннього дорожнього руху вулицею Оноре де Бальзака (на
ділянці від вул. Каштанової та вул. Карла Маркса до просп. Генерала Ватутіна) у Деснянському районі міста
Києва» (Декларація про готовність до експлуатації об'єкта від 29 лютого 2016 року № КВ 143160601378), з метою
надійного утримання та якісного обслуговування майна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14. 02. 2017 року № 164

Майно, що зараховується до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

№ 
п/п

Найменування Од. вим. Кількість Балансова вартість
/грн/

1 2 3 4 5

1 Асфальтобетонне покриття, в тому числі: 713428,36

1.1 Проїзжа частина м2 414,85 496116,21

1.2 Тротуари м2 150 84118,45

1.3 Бар'єрне огородження м.п. 88 133193,70

2. Організація дорожнього руху, в тому числі: 293690,27

2.1 Світлофорні об'єкти 198675,21
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2.1.1 Світлофор транспортний с/з Т 2.3 шт. 2 18330,00

2.1.2 Світлофор транспортний с/з Т 2.9 шт. 2 18330,00

2.1.3 Консоль світлофору ОКС�3 шт. 1 11750,00

2.1.4 Кронштейн транспортного світлофора, L=3 м шт. 1 1600,00

2.1.5 Консольне кріплення світлофора шт. 1 350,00

2.1.6 Контролер РЕ 2012.6 шт. 1 62000,00

2.1.7 Фундамент РЕ «малий» шт. 1 1100,00

2.1.8 Хомут кріплення св. d=108мм (на стояк ОКСЗ) шт. 2 170,00

2.1.9 Хомут кріплення св. d=300мм (на опору) шт. 2 200,00

2.1.10 Світлофор транспортний с/з Т 1.3 шт. 1 9306,00

2.1.11 Консольне кріплення світлофора шт. 1 920,00

2.1.12 Табличка металева 350x350 мм шт. 4 472,00

2.1.13 Колодязі Smallbox шт. 3 1500,80

2.1.14 Колодязі ККС�1 (з люком) шт. 3 1300,20

2.1.15 Труба гнучка двошарова д=50мм м 246 3798Л2

2.1.16 Труба ПЕ�100 SDR 17 д=355мм м 20,2 43992,93

2.1.17 Труба двостінна ДКС д=75 мм м 105,04 5427,50

2.1.18 Кабель КВ В Г нг 14x1,5 м 60 2574,60

2.1.19 Кабель КВВГ 7x1,5 м 40 1200,72

2.1.20 Трижильний кабель ВВГ 3x6 нг м 268 8610,10

2.1.21 Трижильний кабель ВВГ 3x6 м 11 390,64

2.1.22 Заземлення шт. 1 1453,20

2.1.23 Лічильник НІК 2104�02 шт. 1 3322,40

2.1.24 Ящик обліку ЯУР�1Г�6л шт. 1 450,00

2.1.25 Вимикач ВА 47�29 IP 16А шт. 1 63,00

2.1.26 Вимикач ВА47�29 МІР 10А шт. 1 63,00

2.2 Дорожні знаки, в тому числі: 95015,06

2.2.1 Стійка оцинкована (3,5м) д=57мм шт. 16 26149,53

2.2.2 Стійка оцинкована (2,5м) д=57мм шт. 8 7685,50

2.2.3 Штанга ДЗ 900мм шт. 12 5142,91

2.2.4 Штанга ДЗ 1500мм шт. 3 2023,97

2.2.5 Штанга ДЗ 2500 мм ' шт. 1 1178,40

2.2.6 Стакан дорожнього знака шт. 78 4781,48

2.2.7 Хомут 108 мм шт. 2 555,33

2.2.8 Хомут 300мм шт. 8 2858.34

2.2.9 Хомут 80 мм шт. 8 2665,28

2.2.10 Лямка 450 мм шт. 2 196,16

2.2.11 Лямка 850 мм шт. 16 2012,80

2.2.12 Лямка 1020 мм шт. 7 1058,66

2.2.13 Кріплення ДЗ 5.35 з стаканом шт. 10 2462,85

2.2.14 Дорожній знак круглий д=700мм шт. 15 6786,59

2.2.15 Дорожній знак трикутний Н=900 мм шт. 15 4070,33

2.2.16 Дорожній знак 700x700 мм шт. 19 8314,63

2.2.17 Дорожній знак 350x700 мм шт. 3 1349,05

2.2.18 Дорожній знак 350x1050мм шт. 2 1864,50

2.2.19 Дорожній знак 700x1050мм шт. 3 4129,87

2.2.20 Дорожній знак 700x1400мм шт. 3 8230,40

2.2.21 Дорожній знак 500x600мм шт. 4 4,80

2.2.22 Дорожній знак 500x2250мм шт. 1 1,20

2.2.23 Подовжувач ДЗ 900 мм шт. 2 1492,48

3 Благоустрій, в тому числі: 43644,57

3.1 Озеленення (відновлення газону) м2 780 43644,57

Загальна вартість 1050763,20

Виконуючий обов’язки керівника апарату  Є. Ситніченко

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14. 02. 2017року № 164

Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, що
закріплюється на праві господарського відання за комунальними

підприємствами Виконуючий обов’язки керівника апарату  Є. Ситніченко

Комунальні
підприємства, за
якими
закріплюється
майно

№
п/п

Найменування Од. вим. Кількість Балансова
вартість  (грн)

1 2 3 4 5 6

Комунальне
підприємство
«Шляхо�
експлуатаційне
управління по
ремонту та
утриманню
автомобільних
шляхів та споруд
на них
Деснянського
району» м. Києва

Комунальне
підприємство
«Київдорсервіс»

1 Асфальтобетонне покриття, в тому числі: 713428,36

1.1 Проїжджа частина м2 414,85 496116,21

1.2 Тротуари м2 150 84118,45

1.3 Бар'єрне огородження м.п. 88 133193,70

2. Організація дорожнього руху, в тому числі: 293690,27

2.1 Світлофорні об'єкти 198675,21

2.1.1 Світлофор транспортний с/з Т 2.3 шт. 2 18330,00

2.1.2 Світлофор транспортний с/з Т 2.9 шт. 2 18330,00

2.1.3 Консоль світлофору ОКС�3 шт. 1 11750,00

2.1.4 Кронштейн транспортного світлофора, L=3 м шт. 1 1600,00

2.1.5 Консольне кріплення світлофора шт. 1 350,00

2.1.6 Контролер РЕ 2012.6 шт. 1 62000,00

2.1.7 Фундамент РЕ «малий» шт. 1 1100,00

2.1.8 Хомут кріплення св. d= 108мм (на стояк ОКСЗ) шт. 2 170,00

2.1.9 Хомут кріплення св. d=300MM (на опору) шт. 2 200,00

2.1.10 Світлофор транспортний с/з Т 1.3 шт. 1 9306,00

2.1.11 Консольне кріплення світлофора шт. 1 920,00

2.1.12 Табличка металева 350x350 мм шт. 4 472,00

2.1.13 Колодязі Smallbox шт. 3 1500,80

2.1.14 Колодязі ККС�1 (з люком) шт. 3 1300,20

2.1.15 Труба гнучка двошарова д=50мм м 246 3798,12

2.1.16 Труба ПЕ�100 SDR 17 д=355мм м 20,2 43992,93

2.1.17 Труба двостінна ДКС д=75 мм м 105,04 5427,50

2.1.18 Кабель КВВГ нг 14x1,5 м 60 2574,60

2.1.19 Кабель КВВГ 7x1,5 м 40 1200,72

2.1.20 Трижильний кабель ВВГ 3x6 нг м 268 8610,10

2.1.21 Трижильний кабель ВВГ 3x6 м 11 390,64

2.1.22 Заземлення шт. 1 1453,20

2.1.23 Лічильник НІК 2104�02 шт. 1 3322,40

2.1.24 Ящик обліку ЯУР�ІГ�бл шт. 1 450,00

2.1.25 Вимикач ВА 47�29 1Р 16А шт. 1 63,00

2.1.26 Вимикач ВА47�29 МІР 10А шт. 1 63,00

2.2 Дорожні знаки, в тому числі: 95015,06

2.2.1 Стійка оцинкована (3,5м) д=57мм шт. 16 26149,53

2.2.2 Стійка оцинкована (2,5м) д=57мм шт. 8 7685,50

2.2.3 Штанга ДЗ 900мм шт. 12 5142,91

2.2.4 Штанга ДЗ 1500мм шт. 3 2023,97

2.2.5 Штанга ДЗ 2500 мм шт. 1 1178,40

2.2.6 Стакан дорожнього знака шт. 78 4781,48

2.2.7 Хомут 108 мм шт. 2 555,33

2.2.8 Хомут 300мм шт. 8 2858,34

2.2.9 Хомут 80 мм шт. 8 2665,28

2.2.10 Лямка 450 мм шт. 2 196,16

2.2.11 Лямка 850 мм шт. 16 2012,80

2.2.12 Лямка 1020 мм шт. 7 1058,66

2.2.13 Кріплення ДЗ 5.35 з стаканом шт. 10 2462,85

2.2.14 Дорожній знак круглий д=700мм шт. 15 6786,59

2.2.15 Дорожній знак трикутний Н=900 мм шт. 15 4070,33

2.2.16 Дорожній знак 700x700 мм шт. 19 8314,63

2.2.17 Дорожній знак 350x700 мм шт. 3 1349,05

2.2.18 Дорожній знак 350x1050мм шт. 2 1864,50

2.2.19 Дорожній знак 700x1050мм шт. 3 4129,87

2.2.20 Дорожній знак 700x1400мм шт. 3 8230,40

2.2.21 Дорожній знак 500x600мм шт. 4 4,80

2.2.22 Дорожній знак 500x2250мм шт. 1 1,20

2.2.23 Подовжувач ДЗ 900 мм шт. 2 1492,48

Комунальне
підприємство по
утриманню
зелених
насаджень
Деснянського
району м. Києва.

3 Благоустрій, в тому числі: 43644,57
3.1 Озеленення (відновлення газону) м2 780 43644,57

Загальна вартість: 1050763,20



Керівник апарату В. Бондаренко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 ëþòîãî 2017 ð.

¹20(4933)
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Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації

від 18 червня 2003 року № 1068 
«Про реєстрацію Статуту Релігійної громади 

євангельських християн «Слово Боже» 
у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 118 від 2 лютого 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го+
лови Ради Релігійної громади євангельських християн «Слово Боже» у Дарницькому районі м. Києва від 28 жовт+
ня 2016 року та протокол Загальних зборів членів Релігійної громади євангельських християн «Слово Боже»
у Дарницькому районі м. Києва від 26 червня 2016 року № 17:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 ÷åðâíÿ 2003

ðîêó ¹ 1068 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó Ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Ñëîâî

Áîæå» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³-

íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«Ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí

«Ñëîâî Áîæå» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³-

ã³éíà ãðîìàäà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Ñëîâî

Áîæå» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Ñëîâî Áî-

æå» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðî-

âàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 ÷åðâèì 2003 ðîêó 

¹ 1068, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до пункту 5 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15 липня 2016 року № 570 «Про проектування 
і будівництво мереж зовнішнього освітлення на наземних 

пішохідних переходах міста Києва та їх облаштування 
технічними засобами організації дорожнього руху»

Розпорядження № 95 від 31 січня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України

«Про автомобільні дороги»:

Ïóíêò 5 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ëèïíÿ 2016 ðîêó

¹ 570 «Ïðî ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî ìåðåæ

çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íà íàçåìíèõ ï³øîõ³ä-

íèõ ïåðåõîäàõ ì³ñòà Êèºâà òà ¿õ îáëàøòóâàííÿ

òåõí³÷íèìè çàñîáàìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî

ðóõó» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

äàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñ-

òèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 5 ââàæàòè, ïóíêòîì 6.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 37/1629

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, 

постачання теплової енергії, послуги з централізованого
опалення і централізованого постачання гарячої води

Товариству 
з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

Розпорядження № 99 від 31 січня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово+комунальні послуги», постанов Кабінету
Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово+комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення
економічно обґрунтованих тарифів:

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 37/1629

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

â³ä 31 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 99

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ

Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Ñ²ÃÎÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿

åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Ñ²ÃÎÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Ñ²ÃÎÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñ²ÃÎÎ» ÿê âèêîíà-

âåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿):

â³ä 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 688 «Ïðî âñòàíîâ-

ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèö-

òâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿ òà íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³

öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 

«Ñ²ÃÎÎ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³-

àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 30 ëèï-

íÿ 2015 ðîêó çà ¹ 104/1215;

â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 646 «Ïðî âíåñåí-

íÿ çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîá-

íèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-

âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-

íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñ²ÃÎÎ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâ-

íîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ 26 ñåðïíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 113/1426.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1077,16 1292,59

2 Інші споживачі 1387,58 1665,10

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1070,81 1284,97 

2 Інші споживачі 1381,23 1657,48 

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 6,35 7,62

2 Інші споживачі 6,35 7,62

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 38/1630

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

â³ä 31 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 99

Тарифи на виробництво теплової енергії 
Товариству з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 39/1631

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

â³ä 31 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 99

Тарифи
на постачання теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 40/1632

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

â³ä 31 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 99

Тарифи
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячоїводи, 
що надає Товариство з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

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

населення 1 Гкал 1335,23

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

населення 1 куб. м 80,10

Централізоване постачання гарячої води для
потреб інших споживачів

1 куб. м 88,56
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 41/1633

Про внесення змін до Тарифів 
та структури тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій,
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо
для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати

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

Розпорядження № 100 від 31 січня 2017 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду+

вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово+комунальні послуги», по+

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðè-

ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä

òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêî-

íàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çà-

ëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñ-

ëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1078, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà

¹ 42/1095 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåç-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

станов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до фор+
мування тарифів на житлово+комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Поло+
ження про державну реєстрацію нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла+
ди», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно+гігієнічного, про+
типожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

â³ä 31 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 100

"Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків

із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим"
1. Ó Ðîçä³ë³ "Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí":

1.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 1-4, 9-12, 17-40  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

1 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

48Aа 0,6098 0,2603 0,1343 0,0000 0,3010 0,0416 0,4934 0,0057 0,0000 0,0024 0,3216 0,8875 0,0535 0,0816 0,0000 0,6663 0,6390 0,45 5,94 4,70 5,94 4,70

2 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Мейтуса
Композитора

4 0,7476 0,2596 0,1341 0,0000 0,3006 0,0417 0,4935 0,0056 0,0000 0,0024 0,3222 0,3672 0,0517 0,0818 0,0000 0,9920 0,6391 0,44 5,86 4,62 5,86 4,62

3 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Симоненка
Василя

5 0,5418 0,2526 0,1318 0,0000 0,3002 0,0417 0,4935 0,0040 0,0000 0,0024 0,3219 0,9958 0,0609 0,0819 0,0000 0,8612 0,3772 0,45 5,90 5,00 5,90 5,00

4 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Симоненка
Василя

5Aа 0,6550 0,2582 0,1565 0,0000 0,3013 0,0471 0,4881 0,0077 0,0000 0,0029 0,3281 0,6757 0,0774 0,0663 0,0000 0,7389 0,6733 0,45 5,91 4,62 5,91 4,62

9 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

109 0,6926 1,3814 0,0000 0,0000 0,4512 0,1402 0,6260 0,0745 0,0665 0,2350 0,0681 0,1419 0,0660 0,1000 0,0000 0,6021 0,5393 0,62 6,97 5,64 6,97 5,64

10 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

109Aа 0,6348 0,6026 0,0000 0,0000 0,3554 0,0953 0,5349 0,0805 0,0711 0,2449 0,0695 0,4877 0,0605 0,0916 0,0000 0,8446 0,6351 0,58 6,46 5,13 6,46 5,13

11 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

113 0,7647 1,1779 0,0000 0,0000 0,5975 0,1483 0,6425 0,0759 0,0674 0,2609 0,0721 0,1082 0,0728 0,1104 0,0000 0,6096 0,5841 0,64 7,11 5,52 7,11 5,52

12 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

111 0,6853 1,2103 0,0000 0,0000 0,3686 0,1450 0,6358 0,0731 0,0686 0,2528 0,0705 0,1256 0,0653 0,0989 0,0000 0,7283 0,5765 0,61 6,86 5,59 6,86 5,59

17 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

3Aа 0,8328 0,1949 0,2343 0,0000 0,2091 0,0423 0,4845 0,0043 0,0000 0,0024 0,2633 0,8783 0,0301 0,0561 0,0000 0,6413 0,5673 0,44 5,86 4,84 5,86 4,84

18 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

3/7 0,6750 0,2112 0,1574 0,0000 0,2299 0,0424 0,4857 0,0072 0,0000 0,0026 0,2655 0,9414 0,0310 0,0298 0,0000 0,6557 0,6576 0,44 5,80 A 5,80 A

19 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

5 0,8993 0,2370 0,1418 0,0000 0,2440 0,0383 0,4856 0,0020 0,0000 0,0022 0,2555 0,7515 0,0187 0,0593 0,0000 0,7126 0,6196 0,45 5,90 A 5,90 A

20 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

5Aа 0,7010 0,2549 0,1214 0,0000 0,3033 0,0378 0,4937 0,0019 0,0000 0,0025 0,3090 0,4798 0,0487 0,0826 0,0000 0,6313 0,9864 0,45 5,88 4,18 5,88 4,18

21 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

9 корпус 1 0,8295 0,2140 0,4114 0,0000 0,3906 0,0000 0,5120 0,0064 0,0000 0,0029 0,0663 0,3775 0,0883 0,1351 0,0000 0,8308 0,5511 0,44 5,83 4,59 5,83 4,59

22 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

9 корпус 2 1,0263 0,1866 0,4674 0,0000 0,2862 0,0000 0,5129 0,0066 0,0000 0,0029 0,1060 0,5100 0,1278 0,1374 0,0000 0,7417 0,2920 0,44 5,81 5,05 5,81 5,05

23 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

9 корпус 3 1,0277 0,1822 0,3473 0,0000 0,2499 0,0000 0,4899 0,0073 0,0000 0,0028 0,0627 1,0082 0,1647 0,0715 0,0000 0,4436 0,2823 0,43 5,73 5,03 5,73 5,03

24 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

11 корпус 1 1,0343 0,2001 0,4499 0,0000 0,2867 0,0000 0,5010 0,0087 0,0000 0,0028 0,0645 0,7451 0,0666 0,1033 0,0000 0,6589 0,2873 0,44 5,82 5,06 5,82 5,06

25 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

13 корпус 2 0,9801 0,1865 0,4039 0,0000 0,2751 0,0000 0,5183 0,0041 0,0000 0,0024 0,0981 0,7619 0,0948 0,0763 0,0000 0,5302 0,4604 0,44 5,80 4,83 5,80 4,83

26 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

15 корпус 1 1,0272 0,1864 0,4104 0,0000 0,2660 0,0000 0,4981 0,0072 0,0000 0,0026 0,0597 0,9063 0,0946 0,0950 0,0000 0,5972 0,2714 0,44 5,84 5,13 5,84 5,13

27 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

15 корпус 3 1,0313 0,1862 0,3119 0,0000 0,2360 0,0000 0,4943 0,0062 0,0000 0,0026 0,0603 1,0429 0,0973 0,0841 0,0000 0,5832 0,2794 0,44 5,83 5,15 5,83 5,15

28 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

17/11 корпус 1 1,1347 0,1925 0,3351 0,0000 0,3565 0,0000 0,5049 0,0060 0,0000 0,0025 0,0558 0,5538 0,0974 0,1146 0,0000 0,6895 0,4094 0,45 5,88 4,87 5,88 4,87

29 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Конєва
Маршала

7Aа 0,8365 0,2071 0,1704 0,0000 0,4858 0,0769 0,5243 0,0038 0,0000 0,0021 0,3023 0,3399 0,0529 0,0851 0,0000 0,7376 0,5617 0,44 5,79 A 5,79 A

30 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Конєва
Маршала

9 1,0526 0,1730 0,3059 0,0000 0,2386 0,0000 0,4946 0,0063 0,0000 0,0024 0,0793 0,9665 0,0895 0,0850 0,0000 0,6130 0,2869 0,44 5,80 5,11 5,80 5,11

31 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

52Aа 1,0154 0,2419 0,2394 0,0000 0,3874 0,0000 0,4938 0,0031 0,0000 0,0023 0,0841 0,5101 0,0501 0,0829 0,0000 0,5142 0,7610 0,44 5,79 A 5,79 A

32 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

52/3 0,9268 0,2241 0,1934 0,0000 0,3314 0,0000 0,4649 0,0027 0,0000 0,0022 0,0774 1,1003 0,0364 0,0504 0,0000 0,3831 0,5915 0,44 5,79 A 5,79 A

33 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

54 0,9748 0,2231 0,1956 0,0000 0,3493 0,0000 0,4841 0,0031 0,0000 0,0022 0,0800 0,8867 0,0691 0,0550 0,0000 0,4203 0,5957 0,43 5,73 A 5,73 A

34 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

54Aа 1,0269 0,2491 0,1770 0,0000 0,4050 0,0000 0,4990 0,0032 0,0000 0,0022 0,0837 0,6491 0,1068 0,0864 0,0000 0,6890 0,3850 0,44 5,76 A 5,76 A

35 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

56 0,9548 0,2187 0,2500 0,0000 0,3237 0,0670 0,5083 0,0032 0,0000 0,0021 0,3193 0,4930 0,0465 0,0622 0,0000 0,7319 0,4143 0,44 5,80 A 5,80 A

36 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

58 0,8050 0,2318 0,1828 0,0000 0,2398 0,0830 0,4843 0,0028 0,0000 0,0021 0,0783 0,9017 0,0246 0,0555 0,0000 0,6988 0,6723 0,45 5,89 A 5,89 A

37 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

58Aа 0,9410 0,2249 0,1803 0,0000 0,2630 0,0839 0,4939 0,0030 0,0000 0,0019 0,0767 0,6110 0,0840 0,0829 0,0000 0,6353 0,7045 0,44 5,79 A 5,79 A

38 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

60Aа 0,9865 0,2132 0,2389 0,0000 0,2620 0,0890 0,4938 0,0030 0,0000 0,0021 0,0797 0,6416 0,0260 0,0826 0,0000 0,6131 0,7506 0,45 5,92 A 5,92 A

39 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

60/5 0,7950 0,2144 0,2288 0,0000 0,2383 0,0747 0,4832 0,0027 0,0000 0,0022 0,0775 0,9772 0,0394 0,0523 0,0000 0,6149 0,6306 0,44 5,85 A 5,85 A

40 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Мейтуса
Композитора

4Aа 0,7416 0,2490 0,2028 0,0000 0,2345 0,0442 0,4860 0,0023 0,0000 0,0029 0,3238 0,7248 0,0318 0,0604 0,0000 0,7287 0,6363 0,45 5,90 4,75 5,90 4,75

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 41/1633
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2. 08047A05AПA1 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Ярославська, 57, біля магазину
"Фуршет" (№ 2)

3. 15466A07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Генерала
Алмазова (вул. Кутузова), 14 (№ 2)

4. 01338A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 25Aа

5. 02549A03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Архітектора
Городецького, 8 (у сквері, на газоні)

6. 13592A06AПA1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Інститутська,
4 (№ 7)

7. 01334A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 23

8. 01343A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 35

9. 01346A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
Стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 39

10. 13584A06AПA1 ТОВ "ЕКОСВТТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, 
вул. Інститутська, 1

11. 13587A06AПA1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, 
вул. Інститутська, 4

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 171 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

34 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó  Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

14.02.2017 ð. ¹ 171

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

69 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул.
Ломоносова

50/2 0,6209 0,2144 0,1876 0,0000 0,2744 0,0406 0,4711 0,0038 0,0000 0,0034 0,3481 0,7068 0,0421 0,0176 0,0000 0,7607 0,8130 0,45 5,95 4,51 5,95 4,51

70 ТОВ "ЛІКОA
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Вільямса
Академіка

19/14 0,5558 0,3030 0,1527 0,0000 0,3090 0,0469 0,4723 0,0032 0,0000 0,0027 0,3362 0,6161 0,0114 0,0210 0,0000 0,7783 0,9929 0,46 6,07 4,36 6,07 4,36

71 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

1/1 0,4882 0,7765 0,0000 0,0000 0,2205 0,1157 0,5517 0,0543 0,0548 0,2064 0,0604 0,4192 0,0901 0,0705 0,0000 0,8941 0,6447 0,56 6,25 5,08 6,25 5,08

72 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

13 0,5415 0,7242 0,0000 0,0000 0,2838 0,1126 0,5318 0,1092 0,1203 0,1760 0,0547 0,4704 0,1016 0,0782 0,0000 1,2010 0,5590 0,61 6,81 5,67 6,81 5,67

73 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

9Aд 0,5421 0,6164 0,0000 0,0000 0,2404 0,0957 0,5032 0,1126 0,1249 0,2243 0,0697 0,3929 0,1023 0,0782 0,0000 1,3654 0,4726 0,59 6,64 5,68 6,64 5,68

74 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

9Aв 0,4268 0,6982 0,0000 0,0000 0,2592 0,1024 0,5147 0,1211 0,1345 0,2402 0,0747 0,3659 0,0754 0,0616 0,0000 1,3988 0,5097 0,60 6,70 5,66 6,70 5,66

75 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

11Aа 0,3827 0,6824 0,0000 0,0000 0,3187 0,1201 0,5446 0,1028 0,1121 0,1815 0,0519 0,5105 0,0651 0,0552 0,0000 1,2087 0,8484 0,62 6,97 5,40 6,97 5,40

76 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

11Aб 0,4199 0,7038 0,0000 0,0000 0,2735 0,1564 0,6259 0,1343 0,1493 0,2336 0,0726 0,1478 0,0724 0,0606 0,0000 1,2089 0,5623 0,58 6,48 5,36 6,48 5,36

77 ТОВ "ХОЛД ГРУП" вул.
Метрологічна

11Aв 0,4231 0,8055 0,0000 0,0000 0,3688 0,1455 0,6752 0,1251 0,1373 0,2274 0,0707 0,2355 0,0738 0,0611 0,0000 1,3351 0,7250 0,65 7,27 5,80 7,27 5,80

1.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

2. Ó Ðîçä³ë³ "Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí" :

2.1. Ïîçèö³þ ¹ 12 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.

3. Ó Ðîçä³ë³ "Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí":

3.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêèìè ïîçèö³ÿìè:

55 ТОВ "ЖИТЛОВОA
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул. ПетрицьA
кого Анатолія

15Aа 0,6284 1,0057 0,0323 0,0000 0,2089 0,0726 0,6190 0,0075 0,0086 0,0000 0,2006 0,6324 0,1328 0,0888 0,0000 0,3779 0,2602 0,51 5,75 5,12 5,75 5,12

56 ТОВ "ЖИТЛОВОA
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул. ПетрицьA
кого Анатолія

17Aа 0,6985 1,0046 0,0250 0,0000 0,2001 0,0695 0,6882 0,0074 0,0085 0,0000 0,1770 0,5798 0,0958 0,0987 0,0000 0,3728 0,2492 0,51 5,75 5,14 5,75 5,14

57 ТОВ "ЖИТЛОВОA
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул. ПетрицьA
кого Анатолія

19Aа 0,6337 0,9592 0,0722 0,0000 0,2004 0,0694 0,6878 0,0075 0,0087 0,0000 0,1745 0,6337 0,1021 0,0896 0,0000 0,3924 0,2488 0,51 5,75 5,15 5,75 5,15

58 ТОВ "ЖИТЛОВОA
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.ПетрицьA
кого Анатолія

21Aа 0,5287 1,0153 0,0337 0,0000 0,2108 0,0731 0,6972 0,0075 0,0086 0,0000 0,1853 0,6675 0,1196 0,0747 0,0000 0,3968 0,2617 0,51 5,75 5,12 5,75 5,12

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

вул. МартиA
росяна

3 1,3515 0,8717 1,2487 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0633 0,0571 0,0000 0,0000 1,0420 0,0000 0,1934 0,0000 0,9684 0,0000 0,00 6,96 6,96 6,96 6,96

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

вул. ПреобраA
женська

24 0,5577 0,9227 1,4124 0,0000 0,3803 0,0000 0,0000 0,0659 0,0526 0,0000 0,0000 0,6796 0,0000 0,0799 0,0000 0,5376 0,5646 0,00 6,30 A 6,30 A

51 Міністерство оборони
України 
КвартирноA
експлуатаційна частина
(місто Київ)

вул. Качалова 3 1,6738 2,9763 1,2859 0,0000 0,0000 0,0000 0,6347 0,0367 0,0641 0,0000 0,2120 0,8722 0,0000 0,0000 0,0000 0,3341 0,0000 0,00 8,09 8,09 8,09 8,09

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

вул. МолA
давська

3 0,9869 0,6984 1,3825 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0597 0,0391 0,0000 0,0000 0,1265 0,0000 0,1411 0,0000 0,7794 0,0000 0,00 5,06 5,06 5,06 5,06

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

вул. МолA
давська

5Aа 1,6414 0,9033 1,6098 0,0000 0,4306 0,0000 0,0000 0,0693 0,0502 0,0000 0,0000 0,7517 0,0000 0,2344 0,0000 0,5406 0,6393 0,00 8,24 A 8,24 A

4. Ó  Ðîçä³ë³ "Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí":

4.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 31, 32 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

4.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë òàêîþ ïîçèö³ºþ:

5. Ó Ðîçä³ë³ "Øåâ÷åíê³âñüêèé  ðàéîí":

5.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 45, 46 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 13579A06AПA1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Басейна, 9
(№ 1)
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12. 06702A04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,J6 Подільський район, вул. НабережноA
Хрещатицька, 31

13. 13528A06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Генерала
Алмазова (вул. Кутузова) / Лесі
Українки, 26

14. 01342A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 33

15. 01536A03A ЗМA1 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул. ЧервоноA
армійська), 53 (Театр оперети)

16. 06699A04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Подільський район, вул. НабережноA
Хрещатицька, 13

17. 07468A05 ТОВ "ОКТАГОНA
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул. Маршала
Гречка, 9, на розі з вул. Сирецькою

18. 07347A04AПA1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, Набережне
шосе, навпроти буд. № 4 (№ 1) 

19. 08601A05 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район,
Володимирський узвіз, № 30

20. 08602A05 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район,
Володимирський узвіз, № 31

21. 07346A04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Подільський район, Набережне
шосе, навпроти буд. № 4 (№ 2)

22. 06725A04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 20/22 (№ 2), на тротуарі

23. 08603A05 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район,
Володимирський узвіз, № 32

24. 08600A05 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район,
Володимирський узвіз, № 29

25. 15213A07 ТОВ "ОКТАГОНA
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул. Олени
Теліги, біля АЗС

26. 25583A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 12

27. 25586A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 22 (№ 3)

28. 25585A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 20/22 (№ 1)

29. 25695A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 10 (№ 2)

30. 25582A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що с
тоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 6

31. 25698A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 8 (№ 1)

32. 25696A10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 22 (№ 2)

33. 25589A 10AПA1 ТОВ "Прайм A
груп"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 16Aа

34. 08533A05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Подільський район, Набережне
шосе, навпроти буд. № 4

Керівник апарату В. Бондаренко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 173 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

51 äîçâ³ë.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

14.02. 2017 ð. ¹173

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами,
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 03141A04 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Шевченківський район, 
вул. Володимирська, 54Aа (№ 2)

2. 01586A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 21 (№ 8)

3. 01587A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 21 (№ 9)

4. 01693A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 2

5. 02570A03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Прорізна, 3/5 (у сквері, на
газоні)

6. 01583A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 25 (№ 5)

7. 01581A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 25/10 (№ 3)

8. 01582A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 25 (№ 4)

9. 03122A04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська, перехрестя 
з просп.Оболонським (розподільча
смуга)

10. 02556A03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Пушкінська, 20 (на газоні,
перехрестя з вул. Богдана
Хмельницького)

11. 01584A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 25/2 (№ 6)

12. 01579A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 25/10 (№ 1)

13. 03135A04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул. Олени
Теліги, перехрестя з вул. Академіка
Щусєва

14. 02571A03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Прорізна, 4 (у сквері, на газоні)

15. 01164A03 ТОВ "РТМ A
Україна"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Академіка Щусєва, 34/1

16. 02555A03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬA
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Прорізна, 3/5 (у сквері, 
на газоні)

17. 01585A03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 23 (№ 7)
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18. 05666A04 ТОВ "РТМ A Україна" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, 
вул. Овруцька, перехрестя з
Подільським узвозом

19. 06228A04 ТОВ "РТМ A Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

18 Шевченківський район, 
вул. Глибочицька, 58 

20. 02574A03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ 

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

2,16 Шевченківський район, 
вул. Пушкінська, 20 (на газоні,
перехрестя з вул. Богдана
Хмельницького) 

21. 01580A03 ТОВ "Українська
реклама" 

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, 25/10 (№ 2) 

22. 00946A03AПA 1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська (навпроти буд. 
№ 104) 

23. 13591A06AПA 1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Печерський район, вул. Інститутська,
4 (№ 5) 

24. 08610A05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Шевченківський район, 
просп. Перемоги, 32, біля зоопарку 

25. 08053A05 ТОВ "Українська
реклама" 

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт) 

2,16 Шевченківський район, вул. Льва
Толстого, навпроти парку на
тротуарі, № 1 

26. 06928A04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTERAV" У
ФОРМІ ТОВ 

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

2,16 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 102 

27. 09099A05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Шевченківський район, вул. Олени
Теліги, навпорги буд. № 31/1 

28: 07634A05AПA 2 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Печерський район, вул. Архітектора
Городецького, 5 

29. 03533A04 ТОВ "РТМ A Україна" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон) 

18 Шевченківський район, вул.
Герцена/вул. Якіра 

30. 07733A05AПA 1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Тумба, об'ємноA
просторова
конструкція, що
стоїть окремо 

7,84 Шевченківський район, вул. Січових
Стрільців (вул. Артема), 21
(навпроти) 

31. 10850A05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОA
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНОA IНФОРМАA
ЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
"ALTERAV" У ФОРМІ ТОВ 

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

2,16 Печерський район, вул. Еспланадна,
26, на тротуарі 

32. 12638A06AПA1 ТОВ "ОКТАГОНAАУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 36 

33. 13356A06AПA 1 ТОВ "ОКТАГОНAАУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
просп. Оболонський, біля
електроопори № 24

34. 12344A06AПA 1 ТОВ "РТМ A Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 25

35. 12635A06AПA 1 ТОВ "ОКТАГОНAАУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 43

36. 12346A06AПA 1 ТОВ "РТМ A Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, між
електроопорами № 25 та № 27

37. 12347A06AПA 1 ТОВ "РТМ A Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський (електроопора
№ 49, біля автостоянки)

38. 12094A06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул. Тимофія
Шамрила / вул. Кузьминська,
вул.Лагерна

39. 21203A08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Шевченківський район, Подільський
узвіз, в бік вул. Кирилівської 

40. 21236A08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Шевченківський район, 
просп. Перемоги, від пам'ятника
Комсомольцям, 80 м в бік станції
метро'Нивки" 

41. 21239A08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
просп. Перемоги, 57, через дорогу,
навпроти АЗС "ТИК"

42. 22496A08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Мельникова, 75

43. 20625A08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, 
вул. В’ячеслава Чорновола, з'їзд на
просп. Перемоги

44. 22510A08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Мельникова, 87 

45. 22512A08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Мельникова, 5

46. 2241 1A08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, пл.
Перемоги, праворуч, навпроти
центрального входу до Цирку

47. 25679A 10AПA 1 ТОВ "РекламноA
Інформаційне Агентство
"МедіаAАвеню"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, вул. Вадима
Гетьмана, 48Aа, біля станції
Караваєві дачі (75 м від вул.
Польової)

48. 25681 A10AПA 1 ТОВ "РекламноA
Інформаційне Агентство
"МедіаAАвеню"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 197/вул. Гарматна

49. 25578A10AПA 1 ТОВ "РекламноA
Інформаційне Агентство
"МедіаAАвеню"

Щит,. що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 45

50. 22511A08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 36/1

51. 21341A08 ТОВ "Прайм A
груп"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щиг)

36 Шевченківський район, вул. Олени
Теліги, 80 м від вул. Дорогожицької 

Про реконструкцію мережі швидкісного 
рейкового транспорту м. Києва на базі 

існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури
від ж/м Троєщина — ж/м Березняки 

до станції Караваєві Дачі з заїздом в трамвайне депо 
ім. Шевченка

Розпорядження № 155 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре+

гулювання містобудівної діяльності», з метою вирішення проблем розвитку дорожньо+транспортної інфра+
структури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ³ øâèäê³ñ-

íîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó ì. Êèºâà íà áàç³ ³ñ-

íóþ÷î¿ çàë³çíè÷íî¿ òà òðàìâàéíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè â³ä æ/ì Òðîºùèíà — æ/ì Áåðåçíÿêè äî

ñòàíö³¿ Êàðàâàºâ³ Äà÷³ ç çà¿çäîì â òðàìâàéíå

äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-

¿âïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà ðå-

êîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ øâèäê³ñíîãî ðåéêîâîãî òðàíñ-

ïîðòó ì. Êèºâà íà áàç³ ³ñíóþ÷î¿ çàë³çíè÷íî¿ òà

òðàìâàéíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â³ä æ/ì Òðîºùè-

íà — æ/ì Áåðåçíÿêè äî ñòàíö³¿ Êàðàâàºâ³ Äà÷³

ç çà¿çäîì â òðàìâàéíå äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-

òðàíñ»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

ãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âè-

õ³äí³ äàí³.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

4. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà âè-

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

ïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàí-

íÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò

òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ 

îá’ºêòà.

5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

äàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 òà

íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 169 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 3 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

14.02.2017 ¹169

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 55216A16 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД
"ДІАМАНТОВИЙ ДІМ" ТОВ
"ДІАМАНТAТ" І КОМПАНІЇ" 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді 

1,9832 Шевченківський район, 
вул. Володимирська, 38 

2. 55207A16 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД
"ДІАМАНТОВИЙ ДІМ" ТОВ
"ДІАМАНТAТ" І КОМПАНІЇ" 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді 

1,5168 Шевченківський район, 
вул. Володимирська, 38 

3. 54702A16 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі!, споруді 

16,66 Шевченківський район, 
вул. Бориса Грінченка, 2/1 

Керівник апарату В. Бондаренко



ÐÅÊËÀÌÀ
21 ëþòîãî 2017 ð.

¹20 (4933)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü-Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Ê³îòî, 11-à, çàãàëüíà ïëîùà - 35,1 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè
- ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ïëàòà - 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³
àëå íå á³ëüøå í³æ òåðì³í äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü.

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 ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Ì³ëþòåíêà, 24, çàãàëüíà ïëîùà – 177,30 êâ.ì, 1 ïîâåðõ òà ï³äâàë, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 2786400,00 ãðí,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó (40%), ñàóíè (25%), êàôå, ÿêå
íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (8%) òà ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè (3%), îðåíäíà
ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ) – 33 562,26 ãðí, 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 ³íäåêñ³ 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.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà. 31-à, (êàá. ¹ 303), âèêëèêàº
íà 24.03.2017 ðîêó íà 13.00 â³äïîâ³äà÷³â Âîäîëàçêî Â³êòîðà ²âàíîâè÷à , Âîäîëàçêî Êàòåðèíó Â³êòîð³âíó,
Âîäîëàçêî ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à,Âîäîëàçêî Îëåíó Â³êòîð³âíó ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Âîäîëàçêî Í.Â.,Âîäîëàçêî
Â.Â. äî Âîäîëàçêî Â.²., Âîäîëàçêî Î.Â., Âîäîëàçêî Ê.Â., Âîäîëàçêî ª.Â. ïðî âèçíàííÿ îñ³á òàêèìè, ùî âòðàòèëè
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.

Â³äïîâ³äà÷³ âèêëèêàþòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà
¿õ â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí

Ëåí³íñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà (ñóääÿ Ôåä÷åíêî Â.Ì.) âèêëèêàº TOB «Êàï³òàë-2006» â
ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãðàáèíñüêîãî Âàäèìà Ìèêîëàéîâè÷à äî TOB «Êàï³òàë-
2006» ïðî ïîíîâëåíí³ íà ðîáîò³ ³ ñòÿãíåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ÷àñ âèìóøåíîãî ïðîãóëó, ÿêå â³äáóäåòüñÿ
06 áåðåçíÿ 2017 ðîêó î 12.00 â ïðèì³ùåíí³ Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà çà àäðåñîþ:
49128, ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîáîâà 6, êàá.226.

Âè ìàºòå ïðàâî ïîäàòè ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ íà ïîçîâ òà äîêàçè íà ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ. Ïðîõàííÿ ç'ÿâèòèñÿ
äî Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êîðîáîâà, 6, êàá. 226.

Íàñë³äêè íåÿâêè ïåðåäáà÷åí³ ñò. 169 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Â.Ì. Ôåä÷åíêî

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ Â ÑÓÄ
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à, (êàá. ¹ 303), âèêëèêàº íà 

28.02.2017 ðîêó íà 11.00 â³äïîâ³äà÷à Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäðà ªâãåíîâè÷à ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Øåâ÷åíêî À.Î.
äî Øåâ÷åíêî Î.ª.Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ ÄÔÑ ó ì.Êèºâ³ ïðî çíÿòòÿ àðåøòó ç ìàéíà.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à   ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà éîãî
â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà
Â.Î. Âîëîøèí

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
03165, Êè¿â-165, ïð. Êîìàðîâà, 7

ÍÀÊÀÇ
02 ëþòîãî 2017 ðîêó ì. Êè¿â ¹ ____45____

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè,çàñîáàìè îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè, øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 483

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó

òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 

14 ëþòîãî 2017 ðîêó çà ¹ 42/1634

Íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà.Íàçóñòð³÷
êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116,
â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 36 ïóíêòó 6, ï³äïóíêòó 10.12 ïóíêòó
10 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 175
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
10 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 778)

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Óíåñòè äî Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì

âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè, øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ, çàòâåð-
äæåíîãî íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 483,
çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³

þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà 
¹ 150/1463 òàê³ çì³íè:

1.1. Ï³äïóíêò 7.2. ïóíêòó 7 ï³ñëÿ ñëîâà «Äåïàðòàìåíòó»
äîïîâíèòè ñëîâàìè «àáî äî Óïðàâë³íü çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿
ô³çè÷íî¿ îñîáè»;

1.2. Ïóíêò 11 äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 11.5. òàêîãî çì³ñòó:

«11.5. âèäàþòü çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè»;

Ó çâ'ÿçêó ç öèì ï³äïóíêò 11.5. ââàæàòè ï³äïóíêòîì 11.6.

1.3. ï³äïóíêò 11.6. ïóíêòó 11 äîïîâíèòè ñëîâàìè «òà
çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè».

2. Íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (Øóò³é 
Â. Ì.) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó
ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿
ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà
çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó-íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â
Íàçàðåíêî Ñ. Ï.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
Þ. Êðèêóíîâ

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè 

óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ
ïðî îá'ºêò îðåíäè

Àäðåñà: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 42-Á

Ïëîùà: 49,50 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà», (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.
(044) 525-19-63, 525-19-17)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ (20 êâ. ì - 1%; 29,50 êâ. ì - 4%)

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 2 866,40 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè (ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

5 732,80 ãðí. (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà» 
ð/ð 26004300843535 
â ÒÂÁÂ ¹ 10026/01 ô³ë³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî 
ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê» Êîä áàíêó
322669, êîä ªÄÐÏÎÓ 32375554

«TOB «Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ»

Ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ï.104 ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ïðîâåäåíî êîðèãóâàííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè òàðèô³â íà òåïëîâó òà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ òà íàäàíî äî âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ çàòâåðäæåííÿ:

Ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñòðóêòóðó òàðèô³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ ï³ä'¿çä³â áóäèíê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ TOB «Æèòëî
Êîìôîðò Ñåðâ³ñ»

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 21 ëþòîãî 2017 ð. ïî 07 áåðåçíÿ 2017 ð. çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿøîâà, 16, îô. 380, òåë./ôàêñ (044)
220-11-58/59»

¹
ï/ï

Íàçâà êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè Îäèíèöÿ âèì³ðó Òàðèô, ãðí. çà îäèíèöþ
âèì³ðó (ç ÏÄÂ)

1 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â ç áóäèíêîâèìè òà
êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿

1 Ãêàë 1450,88

2 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â áåç áóäèíêîâèõ òà
êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿

1 êâ. ì çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì
îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó

26,52

3 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî
ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

1 êóá. ì 87,89

4 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â 1 êóá. ì 0,00

Óìîâè êîíêóðñó:
ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà

ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â
îðåíäó,àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íà-
ì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 

çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì;

• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïå-
ðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà-
÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè
ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ â³äøêî-
äóâàííÿ êîøò³â íà àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà.
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè
íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã
íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî
ìàéíà;

• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëó-
àòàö³¿ îá'ºêòà;

• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;

• íà ìîìåíò óêëàäåííÿ   äîãîâîðó îðåíäè, áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³í-
êè ìàéíà.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà
ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â
îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³-
ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñ-
íèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

-äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà
þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áà-
çîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á
òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷è-
íîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó - áàçîâèé âèòÿã ç ªäè-
íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷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.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 14.03.2017 ðîêó î 14.00, çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñè. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, 4 ïîâåðõ, êàá. 415.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêî-
âèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåð-
øèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóð-
ñ³ - çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52722

21 ëþòîãî 2017 ð.
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Ïàì’ÿòü — åíåðã³ÿ â³÷íîñò³
� Ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 

íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ ó ñòîëè÷í³é ã³ìíàç³¿ ¹ 34
«Ëèá³äü» ³ì. Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé 
çàõ³ä — «Ïàì’ÿòü — åíåðã³ÿ â³÷íîñò³»

Àíòîí ÔÎÌÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ ñòîëè÷íà ìåð³ÿ
â³äêðèëà ñâî¿ äâåð³ ïåðåä ó÷àñ-
íèêàìè äåñÿòîãî Íàö³îíàëüíî-
ãî ôåñòèâàëþ ñîö³àëüíî¿ ðåêëà-
ìè. Â ðàìêàõ çàõîäó ãîñò³ ïðåä-
ñòàâèëè âëàñí³ ðîáîòè, ïîä³ëè-
ëèñÿ âðàæåííÿìè, äîñâ³äîì òà
áà÷åííÿì ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.
Íà â³äêðèòò³ ôåñòèâàëþ áóëè ïðè-
ñóòí³ ïðåäñòàâíèêè âëàäè, çîê-
ðåìà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

«Ðàä³ â³òàòè âñ³õ ó÷àñíèê³â òà
ãîñòåé çàõîäó ó ïðèì³ùåíí³ ñòî-
ëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿! Öåé ïóá-
ë³÷íèé ïðîñò³ð — öå ïðîñò³ð äëÿ
âàñ. Â êîíòåêñò³ íèí³øíüîãî çà-

õîäó ñåíñ ñëîâà «ðåêëàìà» íàáó-
âàº ³íøîãî çíà÷åííÿ ³ ñòàº ñïîíó-
êàííÿì, ñâîºð³äíîþ àã³òàö³ºþ.
Ï³ä ÷àñ ôîðóìó ó÷àñíèêè îáì³-
íÿþòüñÿ äóìêàìè, ðåçóëüòàòîì
÷îãî ñòàíå íàðîäæåííÿ íå îäíî-
ãî ïðîåêòó. Ìîæëèâî äåÿê³ ³ç íèõ
³ç ÷àñîì íàâ³òü çàâîþþòü ãðàí-
ïð³ íà ôåñòèâàë³ «Êàíñüê³ ëåâè»,—
çâåðíóâñÿ äî â³äâ³äóâà÷³â ôåñ-
òèâàëþ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Çàçíà÷èìî, ùî ó ôåñòèâàë³
ïðèéìàëè ó÷àñòü ñòóäåíòè òà
øêîëÿð³, íåáàéäóæ³ äî âàæëèâèõ
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì óêðà¿íñüêî-
ãî ñóñï³ëüñòâà. Äî ðå÷³, òàê³ çà-
õîäè º äóæå ïîïóëÿðíèìè ó âñüî-
ìó ñâ³ò³. Îñòàíí³ì ÷àñîì âîíè
âñå ÷àñò³øå â³äáóâàþòüñÿ ³ â íà-
ø³é êðà¿í³ �

Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ äåñÿòèé ôåñòèâàëü
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÍÀÑÖÅÍ² àêòîâîãî çàëó êè¿âñüêî¿
ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëèá³äü» — çáðîÿ,
â³éñüêîâà ôîðìà, ÷åðâîí³ ãâîçäè-
êè, çàïàëåí³ ñâ³÷êè é ïîðòðåòè, ç
ÿêèõ äèâëÿòüñÿ çàãèáë³ ³ ïîìåðë³
â³ä ðàí ìîëîä³ õëîïö³, êîòð³, çà-
ëèøàþ÷èñü â³ðíèìè ïðèñÿç³, â³ä-
äàëè ñâî¿ æèòòÿ, ç ÷åñòþ âèêîíàâ-
øè ñâ³é ³íòåðíàö³îíàëüíèé îáîâ’ÿ-
çîê.

10 ðîê³â òîìó íå ñòàëî êîëèø-
íüîãî ñåðæàíòà, êàâàëåðà îðäåíà
«×åðâîíà ç³ðêà», áàãàòüîõ ìåäà-
ëåé, à â ìèðíèé ÷àñ — âèêëàäà÷à,
äîöåíòà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè Â³êòî-
ðà Ìàêñèìåíêà, ÿêîìó öüîãî ðî-
êó âèïîâíèëîñÿ á 53
ðîêè.

Ó ãîðàõ Êàíäàãà-
ðó ïðîéøëî éîãî áî-
éîâå õðåùåííÿ. Äîçî-
ðè ìîòîñòð³ëüö³â, ó
ñêëàä³ ÿêèõ áóâ Â³ê-
òîð Ìèêîëàéîâè÷, ñó-
ïðîâîäæóâàëè àâòî-
êîëîíó ç â³éñüêîâè-
ìè òà ³íøèìè âàíòà-
æàìè. Ïîáëèçó êèø-
ëàêà Íàãàõàí, ì³æ
ìîñòîì íà ð³÷ö³ Àð-
ãàíäàá ³ «Åëåâàòîðîì», âîíè áó-
ëè îáñòð³ëÿí³ äóøìàíàìè. Ì³íî-
ìåòíà ì³íà ðîç³ðâàëàñü íà ïîñòó,
äå êîìàíäèðîì áóâ ãâàðä³¿ ìî-
ëîäøèé ñåðæàíò Ìàêñèìåíêî.
Äåõòî ç á³éö³â íàâ³êè çàëèøèâñÿ
ï³ä ïåêó÷èì àôãàíñüêèì ñîíöåì,
à äî Â³êòîðà ïàì’ÿòü ïîâåðíóëà-
ñÿ ëèøå ÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³. Äîâ-
ã³ ìèòàðñòâà ïî ãîñï³òàëÿõ, òÿæ-
ê³, íàéñêëàäí³ø³ îïåðàö³¿. Æèò-
òÿ âðÿòóâàëè, à îò ç³ð íå âäàëîñÿ.
Â 20 ðîê³â õëîïåöü ïîâåðíóâñÿ
äîäîìó ïîâí³ñòþ ñë³ïèì, ³íâàë³-
äîì ² ãðóïè.

Õî÷à áóâ ³ â³ä÷àé, ³ ðîçïà÷, òà
äîïîìîãëè ñèëà âîë³, äðóç³, ï³ä-
òðèìêà áîéîâèõ ïîáðàòèì³â. Â³ê-
òîð ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ íà ô³ëî-
ñîôñüêîìó ôàêóëüòåò³ ÊÄÓ ³ì.
Ò. Øåâ÷åíêà. Äàë³ — àñï³ðàíòóðà,
çàõèñò êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿.
À ç 1993 ðîêó Â³êòîð Ìàêñèìåíêî
î÷îëþâàâ Ïîä³ëüñüêó ðàéîííó Ñï³ë-
êó âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó, ñóì³ùà-
þ÷è öå ç âèêëàäàöüêîþ ðîáîòîþ â
Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ áóä³â-
íèöòâà òà àðõ³òåêòóðè. Îêð³ì öüî-
ãî, Â³êòîð îðãàí³çîâóâàâ ³ ïðîâî-
äèâ ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè, òàê³ ÿê
êîíêóðñ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «Ôà-
êåë ïàì’ÿò³», ïðèñâÿ÷åíèé âåòå-

ðàíàì ÂÂÂ é ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é
íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ. À ùå —
Ôåñòèâàëü ñîëäàòñüêî¿ ï³ñí³ «Ñîë-
äàòè ìèðó ïðîòè â³éíè», â³éñüêî-
âî-ïàòð³îòè÷íó ãðó «Ç³ðíèöÿ»:
áàòüê³âñüêèìè øëÿõàìè».

«ß íå ãåðîé. ß çâè÷àéíà ëþäè-
íà ç³ ñâî¿ìè ïðèíöèïàìè, ïîãëÿ-
äàìè ³ ïåðåêîíàííÿìè,— ñêàçàâ
êîëèñü Â³êòîð Ìàêñèìåíêî.— Êî-
ëè ÿ âòðàòèâ ç³ð, ìåí³ äîâåëîñÿ çà-
íîâî ôîðìóâàòè öåé ñâ³ò âñåðå-
äèí³ ñåáå. ×îìó æ, íàçèâàþ÷è â³é-
íó â Àôãàí³ñòàí³ «áåçãëóçäîþ, íå-
ïðàâèëüíîþ, í³êîìó íå ïîòð³á-
íîþ», çàìîâ÷óþòü ïðî òå, ùî ðà-
äÿíñüêà àðì³ÿ çàõèùàëà ³ ñâîþ
êðà¿íó, àäæå êîðäîíè ö³º¿ «ãàðÿ-
÷î¿ òî÷êè» ìåæóâàëè ç ðàäÿíñüêè-
ìè ðåñïóáë³êàìè: Òàäæèêèñòàíîì,
Óçáåêèñòàíîì ³ Òóðêìåí³ºþ. Òàêå
ñóñ³äñòâî áóëî íå ïðîñòî íåáåç-
ïå÷íèì äëÿ êðà¿íè — öå áóëà «ì³-
íà ñïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿».

Ïðî öå æ ïèøå â ñâî¿õ êíèãàõ
êîëèøí³é ðàäíèê â àðì³¿ ÄÐÀ,
ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Êðàñþê.
Éîãî îïîâ³äàííÿ ãðóíòóþòüñÿ íà
äîêóìåíòàõ, ðîçïîâ³äÿõ î÷åâèä-
ö³â, íà ïîáà÷åíîìó é ïî÷óòîìó
îñîáèñòî. Ñàìå òîìó âîíè íåñóòü
òó åíåðã³þ ïðàâäè, ÿêó íåìîæëè-

âî ñôàëüñèô³êóâàòè,
ïðèìåíøèòè. Ñåðåä
ãåðî¿â éîãî êíèã ³ êî-
ëèøí³ ó÷í³ êè¿âñüêî¿
øêîëè ¹ 34 (òå-
ïåð — ã³ìíàç³ÿ «Ëè-
á³äü») — Îëåêñàíäð
Êîêîòóí, Þð³é Çîçó-
ëÿ, Âîëîäèìèð Òà-
ðàí, Þð³é Ìàð÷åí-
êî, ²ãîðü Ìàñëþê ³
ïîäîëÿíè — Â³êòîð
Ìàêñèìåíêî, ßðî-

ñëàâ Ãîðîøêî, Ñåðã³é Äîðîôåé.
Ïðî öå â ñâî¿õ ï³ñíÿõ ³ â³ðøàõ çãà-
äóâàëè äðóç³ Â³êòîðà Ìàêñèìåí-
êà, ÿê³ òåæ ïðîéøëè ÷åðåç ïåêëî
Àôãàíñüêî¿ â³éíè. Ñðåäè íèõ áàðä
³ êîìïîçèòîð Âÿ÷åñëàâ Êóêîáà,
àâòîð ³ âèêîíàâåöü, äâ³÷³ êàâàëåð
îðäåíà «×åðâîíà Ç³ðêà» ãâàðä³¿
êàï³òàí Âÿ÷åñëàâ Êóïð³ºíêî. Ùî-
äíÿ, éäó÷è íà óðîêè é äîäîìó, âè-
õîâàíö³ ã³ìíàç³¿ ïðîõîäÿòü ïîâç
ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì âî¿íàì-àô-
ãàíöÿì, âèïóñêíèêàì øêîëè.

Ùå â 1984 ðîö³ äèðåêòîð íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó Ë³ä³ÿ Ñåðàôè-
ì³âíà Ñòðàøíà ïåðøà ³ ºäèíà íà òîé
÷àñ â Óêðà¿í³ ðèçèêíóëà õî÷ ÿêîñü
óâ³÷íèòè ïàì’ÿòü ïðî ñâî¿õ ó÷í³â,
ÿê³ çàãèíóëè â Àôãàí³ñòàí³. É òàì,
äå çàðàç ñòî¿òü ïàì’ÿòíèê, ïåäà-
ãîãè ðàçîì ç ó÷íÿìè âñòàíîâèëè
ïàì’ÿòíèé êàì³íü ç âèêàðáóâàíè-
ìè íà íüîìó ïð³çâèùàìè çàãèá-
ëèõ.

Ï³ä ÷àñ âå÷îðà-ïàì’ÿò³ ïðèñóò-
í³ âøàíóâàëè ïîëåãëèõ â ÄÐÀ õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ, á³ëÿ ¿õ ïîðòðå-
ò³â çàïàëèëè ñâ³÷êè ïàì’ÿò³. Çàõ³ä
çàê³í÷èâñÿ ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî
ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè Â³êòîðó Ìàê-
ñèìåíêó òà ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì
âî¿íàì-àôãàíöÿì �
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