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íîâèíè

Îê³à´àð³-êîáîø³ (äîñë³âíî —

«ìàëåíüêèé ìîíàõ,ùî âñòàº»)—

âèòâ³ð íàðîäíîãî ìèñòåöòâà,

òàë³ñìàí-îáåð³ã, ÿêîìó âæå ïî-

íàä 400 ðîê³â, ñèìâîë³çóº óäà-

÷ó äëÿ ìåøêàíö³â ðåã³îíó Àé-

äçó ïðåôåêòóðè Ôóêóø³ìà. Çà-

ðàç, ï³ñëÿ Âåëèêîãî çåìëåòðóñó

2011 ðîêó, â³í íåíà÷å âò³ëþº â

ñîá³ êðåäî æèòåë³â Òîêîõó —

«í³êîëè íå çäàâàéòåñÿ». Ëþäè

ñïîê³éíî òà òåðïëÿ÷å â³äíîâ-

ëþþòü âòðà÷åíå, ³ ñê³ëüêè á âî-

íè íå ïàäàëè, àëå çàâæäè ï³ä-

í³ìàþòüñÿ ç í³æíîþ óñì³øêîþ

íà îáëè÷÷ÿõ.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

ÑÂÎ¯Õ îê³à´àð³-êîáîø³ äëÿ óêðà-
¿íñüêî¿ âèñòàâêè ñòâîðèëè ë³êâ³-
äàòîðè íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè, ëþäè, åâàêóéîâàí³ ç
ðàä³àö³éíî çàáðóäíåíèõ ì³ñò ³ ñ³ë,
ä³òè-³íâàë³äè.Äîëó÷èëèñÿ äî ïðî-
åêòó ³ â³äîì³ â³ò÷èçíÿí³ àðòèñòè
òà ñïîðòñìåíè, ñåðåä ÿêèõ — ÷åì-
ï³îí ñâ³òó ç áîêñó òà ìåð Êèºâà
Â³òàë³é Êëè÷êî, ñï³âà÷êè Äæàìà-
ëà ³ Çëàòà Îãíºâ³÷, ãîëîâíèé òðå-
íåð íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ ç ôóò-
áîëó Àíäð³é Øåâ÷åíêî. Ö³ ëÿëü-
êè îñîáëèâ³, àäæå âîíè çðîáëåí³
ç ïåðåðîáëåíèõ òèñÿ÷ æóðàâëèê³â
îð³ãàì³, êîòð³ áóëè íàä³ñëàí³ ç
óñüîãî ñâ³òó ó Õ³ðîñèìó, â Ìåìî-
ð³àëüíèé ïàðê ìèðó äî ïàì’ÿò-
íèêà «Äèòÿ ìèðó» Ñàäàêî Ñàñà-

ê³ — ÿïîíñüê³é ä³â÷èíö³, ÿêà ïî-
ìåðëà â³ä ëåéêåì³¿ ï³ñëÿ ÿäåðíî-
ãî áîìáàðäóâàííÿ.

²äåéíèé íàòõ-
íåííèê òà êåð³âíèê
ïðîåêòó «Îê³à´àð³-
êîáîø³», â³äîìèé
íà âåñü ñâ³ò äèçàé-
íåð ïàí Êåíçî Òà-

êàäà, ÿêèé æèâå òà òâîðèòü ó
Ôðàíö³¿, ïðè¿õàâ íà â³äêðèòòÿ
âèñòàâêè ó Êè¿â.

«Äÿêóþ óêðà¿íöÿì çà ñîë³äàð-
í³ñòü ³ç ÿïîíñüêèì íàðîäîì. ß
â³ðþ â òå, ùî ñï³âïðàöþþ÷è òà
çáèðàþ÷è äîñâ³ä ³íøèõ êðà¿í,
Óêðà¿íà òà ßïîí³ÿ, ÿê³ ç³øòîâõ-
íóëèñÿ ³ç ïðîáëåìîþ ðàä³îàê-
òèâíîãî çàáðóäíåííÿ, çìîæóòü

çíàéòè ñï³ëüíå ð³øåííÿ. Òàêîæ
ñïîä³âàþñÿ, ùîá òàêà æàõëèâà
àâàð³ÿ á³ëüøå í³êîëè íå òðàïè-
òüñÿ â æîäí³é êðà¿í³»,— çàÿâèâ
Êåíçî Òàêàäà.

Âñüîãî â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâ-
ëåíî 200 îê³à´àð³-êîáîø³ ç ð³ç-
íèõ êðà¿í ñâ³òó. Â ðàìêàõ ïðîåê-
òó â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà òâîðó òà-
ëàíîâèòîãî þíàêà, 15 ð³÷íîãî
ñêðèïàëÿ òà êîìïîçèòîðà ²ëë³
Áîíäàðà. Ìóçèêà áóëà âèêîíàíà
ÿê ìîëèòâà çà âñ³ìà çàãèáëèìè
òà ïîñòðàæäàëèìè â³ä íàñë³äê³â
ñòðàøíèõ ÿäåðíèõ êàòàñòðîô ó
Ôóêóñ³ì³, ×îðíîáèë³, Õ³ðîñèì³ òà
Íàãàñàê³.

«ßêùî ëþäèíà çäàòíà â³ä÷ó-
âàòè á³ëü, òî âîíà æèâà. ßêùî

ëþäèíà çäàòíà â³ä÷óâàòè ÷óæèé
á³ëü,òî âîíà ëþäèíà. Ø³ñòü ðîê³â
òîìó, ÿê ³ 30 ðîê³â òîìó, ìè ìà-
ëè ñêëàñòè ³ñïèò íà çäàòí³ñòü â³ä-
÷óâàòè á³ëü îäèí îäíîãî. Âñ³ óêðà-
¿íö³ íå ïðîñòî â³ä÷óâàþòü á³ëü
ÿïîíñüêîãî íàðîäó. Ìè çíàºìî,
ùî öå º âåëèêèé øëÿõ, ÿêèé ïî-
òð³áíî ïîäîëàòè. ß ìàþ âåëèêó
÷åñòü â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà çðî-

áèòè àêò ñîë³äàðíî-
ñò³ ç ÿïîíñüêèì íà-
ðîäîì ³ äîëó÷èòè-
ñÿ äî ïðîåêòó»,— çà-
ÿâèëà ï³ä ÷àñ â³ä-
êðèòòÿ âèñòàâêè äè-

ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êóëüòó-
ðè Ä³àíà Ïîïîâà.

«Äÿêóþ çà ï³äòðèìêó òà îðãà-
í³çàö³þ öüîãî çàõîäó. Ï³ñëÿ òðà-
ãåä³¿ íà ×ÀÅÑ óêðà¿íö³ çàçíàëè
áîëþ, àëå ÿïîíö³ äîïîìàãàëè é
áóäóòü äîïîìàãàòè âàøîìó íà-
ðîäó. Ø³ñòü ðîê³â òîìó â ßïîí³¿
ñòàâñÿ çåìëåòðóñ òà öóíàì³, âíà-
ñë³äîê ÷îãî ñòàëàñü àâàð³ÿ íà ÀÅÑ
«Ôóêóñ³ìà». Òîãî äíÿ ïåðøèìè,
õòî íàäàâ äîïîìîãó ßïîí³¿, áó-
ëè ñàìå óêðà¿íö³. Íàø³ êðà¿íè
îá’ºäíóº äóæå áàãàòî ðå÷åé, ó òî-
ìó ÷èñë³ àâàð³¿ íà ÀÅÑ «Ôóêóñ³-
ìà» òà «×îðíîáèëü». ² öåé ïðî-
åêò — öå íå ëèøå àêö³ÿ íà ï³ä-
òðèìêó ÿïîíö³â, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè â ðåçóëüòàò³ òðàãåä³¿ 6 ðîê³â

òîìó,à é çàõ³ä íà ï³ä-
òðèìêó óêðà¿íö³â,
ÿê³ äî ñüîãîäí³ ïå-
ðåæèâàþòü íàñë³ä-
êè òîãî, ùî ñòàëîñÿ
31 ð³ê òîìó»,— çàçíà-

÷èâ ïîñîë ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ Øè-
ãåò³ Ñóí.

Íàãàäàéìî, ùî âèñòàâêà «Îê³-
à´àð³-êîáîø³ äëÿ Ôóêóñ³ìè: ñî-
ë³äàðí³ñòü â³ä Óêðà¿íè» òðèâà-
òèìå â ñòîëèö³ äî ïåðøîãî âå-
ðåñíÿ �

«Îê³à´àð³-êîáîø³ äëÿ Ôóêóñ³ìè:
ñîë³äàðí³ñòü â³ä Óêðà¿íè»
� Ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ «×îðíîáèëü» â³äêðèëàñÿ ì³æíàðîäíà âèñòàâêà 

òðàäèö³éíèõ ÿïîíñüêèõ ëÿëüîê

Ó ðàìêàõ Ðîêó ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ â ñóáîòó â ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ ì³æíàðîäíà
âèñòàâêà òðàäèö³éíèõ ÿïîíñüêèõ ëÿëüîê «Îê³à´àð³-êîáîø³ äëÿ Ôóêóñ³ìè:
ñîë³äàðí³ñòü â³ä Óêðà¿íè». Çàõ³ä â³äáóâñÿ íà ï³äòðèìêó ïîñòðàæäàëèõ â³ä
âåëèêîãî ñõ³äíî-ÿïîíñüêîãî çåìëåòðóñó òà àâàð³¿ íà àòîìí³é åëåêòðîñòàí-
ö³¿ «Ôóêóñ³ìà-1». Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 200 âèòâîð³â ìèñ-
òåöòâà «îê³à´àð³-êîáîø³» — ñèìâîëó ñò³éêîñò³ òà íåçëàìíîñò³, ðîçìàëüîâà-
íèõ ÿê âñåñâ³òíüî â³äîìèìè ìèòöÿìè, òàê ³ çíàíèìè óêðà¿íöÿìè, ñåðåä
ÿêèõ ë³êâ³äàòîðè àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, â³ò÷èçíÿí³ ñïîðòñìåíè,
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ðàìêàõ Ðîêó ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ «×îðíîáèëü» â³äêðèëàñÿ ì³æíàðîäíà âèñòàâêà òðàäèö³éíèõ ÿïîíñüêèõ
ëÿëüîê «îê³à´àð³-êîáîø³»

Êè¿â ïðåçåíòóþòü
íà ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³
íåðóõîìîñò³ MIPIM 
ó Ôðàíö³¿

14-16 áåðåçíÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåäñòàâèòü ñòîëèöþ Óêðà-

¿íè íà ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³

MIPIM ó Êàííàõ.

Çîêðåìà î÷³ëüíèê óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³

â³çüìå ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ

êîíêóðñó «Ãëîáàëüí³ ì³ñòà ìàéáóòíüîãî»,

êîòðèé ïðîâîäèòü ñïåö³àë³çîâàíèé æóð-

íàë Foreign Direct Investment (fDI), ùî âè-

äàº áðèòàíñüêà Financial Times.

Êð³ì òîãî, Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ â³ä-

â³äàº ñàì³ò ìåð³â ì³ñò òà ïîë³òè÷íèõ ë³äå-

ð³â, ãîëîâíîþ òåìîþ ÿêîãî ñòàíå «Ùî ðî-

áèòü âàøå ì³ñòî ïðèâàáëèâèì ñüîãîäí³ òà

çàâòðà».

Íà öüîãîð³÷í³é âèñòàâö³ áóäå ïðåäñòàâ-

ëåíèé ñòåíä Êèºâà,ÿêèé â³äêðèº ñòîëè÷íèé

ãîëîâà.

Òàêîæ íà MIPIM çàïëàíîâàí³ çóñòð³÷³

ïàíà Êëè÷êà ç Äåðæñåêðåòàðåì ì³í³ñòåð-

ñòâà áóä³âíèöòâà òà çáåðåæåííÿ íàâêî-

ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Í³ìå÷÷èíè Ãóíòå-

ðîì Àäëåðîì, ïðåäñòàâíèêàìè âåëèêîãî

ì³æíàðîäíîãî á³çíåñó, ìåðàìè ºâðîïåé-

ñüêèõ ì³ñò — Âàðøàâè, Ëåéïöèãà, Ïðàãè.

Ó ì³ñò³ ïðîâåäóòü 130 òîëîê
òà àêö³é ç áëàãîóñòðîþ

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àòî ìàñøòàáí³ ðîáîòè ç ïðè-

áèðàííÿ ì³ñòà ï³ñëÿ çèìè. Çàãàëîì ó ñòî-

ëèö³ çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè 130 òîëîê òà

àêö³é ç áëàãîóñòðîþ.

«Âæå ìèíóëîãî òèæíÿ êîìóíàëüíèêè

ïðèñòóïèëè äî àêòèâíîãî ïðèáèðàííÿ.Äëÿ

ðîáîòè ÆÅÎ ïðèäáàíî äîäàòêîâî ïîíàä

5 òèñÿ÷ îäèíèöü ³íâåíòàðþ. Çàãàëîì ï³ä-

ãîòîâëåíî ïîíàä 60 òèñÿ÷ ðîáî÷èõ ³íñòðó-

ìåíò³â»,— ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Äåïàðòà-

ìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåí-

íÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Àíäð³é

Ô³ùóê.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ 
â³äçíà÷àþòü
Äåíü äîáðîâîëüöÿ

Öüîãî ðîêó, 14 áåðåçíÿ, Óêðà¿íà âïåðøå

â³äçíà÷àº Äåíü äîáðîâîëüöÿ. Ó öåé äåíü

ñï³ââ³ò÷èçíèêè çãàäóþòü ïîëåãëèõ ãåðî¿â

â³éíè òà âøàíóþòü æèâèõ.

Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà»

çàïðîøóº êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ íà óðî-

÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ óêðà¿íñüêîãî

äîáðîâîëüöÿ, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ ó â³âòîðîê

(14 áåðåçíÿ) î 18.00 (â³éñüêîâà åêñïîçè-

ö³ÿ òà ôîòîâèñòàâêà ç 17.00). Ì³ñöå íåçì³í-

íå—ïàì’ÿòíèê Ñîëäàòó-äîáðîâîëüöþ (ïðîñ-

ïåêò Ìàÿêîâñüêîãî, 2Á).

ßê â³äîìî,áåðåçåíü 2014 ðîêó óâ³éøîâ

ó íîâ³òíþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè çàâäÿêè àíåêñ³¿

Êðèìó â³éñüêàìè ÐÔ, òîä³ ïåðåä íàøîþ

äåðæàâîþ âèíèêëà çàãðîçà â³éíè. Âæå 14

áåðåçíÿ 2014 ðîêó ïîíàä 500 á³éö³â Ñàìî-

îáîðîíè Ìàéäàíó ïðèáóëè íà ïîë³ãîí ó

Íîâ³ Ïåòð³âö³ ï³ä Êèºâîì. Öå áóëè ïåðø³

äîáðîâîëüö³, ÿê³ âèðóøèëè íà çàõèñò Áàòü-

ê³âùèíè.Ï³çí³øå áóëè ñôîðìîâàí³ ÷èñåëü-

í³ áàòàëüéîíè, ÿê³ é íèí³ âîþþòü íà ñõîä³

Óêðà¿íè. Ñàìå ö³ çàãîíè ñòàëè îñíîâîþ íî-

âî¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Розпорядження № 1280 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації контрольно$пропускного режиму в адміністративному комплексі на 

вул. Хрещатик, 36:

1. Затвердити зміни до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик,
36, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 01 вересня 2014 року № 205,
що додаються.

2. Опублікувати це розпорядження у газеті Київської міської ради «Хрещатик».
Київський міський голова

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського

міського голови
від 29.12.2016 р. №1280

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку доступу 

до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

1. У тексті Порядку слово «автомобіль» у всіх відмінках замінити словами «автомобільний транс7
портний засіб, мотоцикл» у відповідному відмінку.

2. Статтю 2 Порядку викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Документи, що дають право входу на територію адміністративного комплексу
1. Документом, що дає право входу на територію адміністративного комплексу (крім примі7

щень першого та частини другого поверху, які є приміщеннями із відкритим доступом), є:
1.1. Службове посвідчення (посвідчення) без оформлення тимчасової перепустки для:
працівників секретаріату Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації);
голів, заступників голів та працівників районних в місті Києві державних адміністрацій;
радників Київського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської місь7

кої ради, першого заступника голови та заступників голови Київської міської державної адмініс7
трації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

народних депутатів України, помічників7консультантів народних депутатів України;
депутатів Київської міської ради, помічників7консультантів та працівників громадських прий7

малень депутатів Київської міської ради;
Почесних громадян міста Києва;
працівників комунальних підприємств, установ та організацій, територіальної громади міста

Києва, господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва;

голови та членів Київської міської виборчої комісії;
голови, першого заступника та заступника (7ів) голови, секретаря Громадської ради при вико7

навчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).
1.2. Службове посвідчення з оформленням тимчасової перепустки встановленого зразка (до7

даток 1) для:
працівників Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Мі7

ністрів України, міністерств та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;
працівників СБ України, МВС України, ДСНС України, ДВС України, органів прокуратури, ДФС

України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро
розслідувань України;

суддів та помічників суддів.
1.3. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідка на постійне про7

живання або посвідка на тимчасове проживання для особи без громадянства з оформленням
тимчасової перепустки встановленого зразка (додаток 1) для інших відвідувачів адміністратив7
ного комплексу.

Особам, зазначеним у частині першій статті 1571 цього Порядку, які перебувають на території
адміністративного комплексу не для участі у церемоніях, нарадах, переговорах, оформлюється
тимчасова перепустка (додаток 12), у якій зазначається особа, яка їх супроводжує.

2. Для здійснення пропуску за допомогою системи контролю та управління доступом (далі —
СКУД) особам, які визначені у пункті 1.1 частини першої цієї статті, видається пластикова картка
встановленого зразка (додаток 2), яку зазначені особи зобов’язані мати при собі для проходу че7
рез автоматичні контрольні пункти. У такому разі пластикова картка є головним документом при
здійсненні пропуску.

3. Для здійснення пропуску за допомогою СКУД особам, які не працюють у адміністративному
комплексі та допуск яких до адміністративного комплексу відповідно до пунктів 1.2 та 1.3 части7
ни першої цієї статті потребує видачі тимчасової перепустки, видається разова пластикова пере7
пустка «Відвідувач» встановленого зразка (додаток 3), яку зазначені особи зобов’язані мати при
собі для проходу через автоматичні контрольні пункти».

3. Пункти 1.1 та 1.2 частини першої статті 3 Порядку викласти у такій редакції:
«1.1. Перепустки встановленого зразка на автомобільний транспортний засіб, мотоцикл (до7

даток 4) для працівників секретаріату Київської міської ради та виконавчого органу Київської місь7
кої ради (Київської міської державної адміністрації), голів, перших заступників та заступників го7
лів, керівників апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій, керівників та заступни7
ків керівників комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Ки7
єва, керівників та заступників керівників господарських товариств, у яких є частка майна комуналь7
ної власності територіальної громади міста Києва, працівників комунальних підприємств, установ
та організацій, розташованих на території адміністративного комплексу, голови та членів Київ7
ської міської виборчої комісії (під час виборчого процесу), депутатів Київської міської ради.

1.2. Службового посвідчення для народних депутатів України».
4. Статтю 3 Порядку доповнити частиною третьою наступного змісту: «3. У разі здійснення

пропуску за допомогою СКУД, заїзд автомобільних транспортних засобів, мотоциклів здійсню7
ється з використанням автоматизованого комплексу за номерним знаком транспортного за7
собу. У цьому випадку перепустка встановленого зразка на автомобільний транспортний за7
сіб, мотоцикл (додаток 4) не є підставою для заїзду на територію адміністративного комплек7
су».

5. У частині першій статті 4 Порядку слова «заступники голови Київської міської державної ад7
міністрації» замінити словами «перший заступник та заступники голови Київської міської держав7
ної адміністрації» та слова «директори департаментів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)» замінити словами «керівники структурних підрозділів виконав7
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

6. Частину першу статті 8 Порядку викласти у такій редакції:
«1. Тимчасова перепустка встановленого зразка (додаток 1) надається відвідувачу на підставі

документа, зазначеного у статті 2, та замовлення (додаток 9) бюро перепусток у робочий час з 09.00
до 17.30, а у п’ятницю чи інший передсвятковий день з 09.00 до 16.15. Доступ відвідувачів на за7
сідання колегіальних органів Київської міської ради здійснюється відповідно до частини першої
статті 10 цього Порядку.

Відвідувачі мають залишити територію адміністративного комплексу не пізніше, ніж за 30 хви7
лин після завершення робочого дня.

Замовлення на видачу тимчасових перепусток встановленого зразка (додаток 1) подається до
бюро перепусток письмово, в телефонному режимі або за допомогою СКУД.

У разі замовлення тимчасової перепустки встановленого зразка (додаток 1) у телефонному
режимі (у тому числі, у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту) співробітник бюро
перепусток чітко і розбірливо фіксує прізвище замовника».

7. У абзаці першому частини першої статті 9 Порядку слово «пропусків» замінити словом «пе7
репусток».

8. Пункт 1.2 частини першої статті 9 Порядку викласти у такій редакції: «1.2. Відвідувач:
перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
має намір пройти тільки до приміщень першого та частини другого поверху, які є приміщення7

ми із відкритим доступом;
поведінка відвідувача дає підстави з великою вірогідністю стверджувати про його намір вчи7

нити діяння, яке загрожує безпеці осіб, що перебувають у адміністративному комплексі».
9. Частину другу статті 11 Порядку викласти у такій редакції:
«2. Видача перепусток на автомобільний транспортний засіб, мотоцикл (додаток 4), а також

внесення даних до автоматизованого комплексу здійснюється структурним підрозділом адмініс7
тративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу
за поданням керівників: структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, структур7
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс7
трації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Київської міської виборчої комісії, кому7
нальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, господарських
товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва».

10. Частину восьму статті 11 Порядку викласти у такій редакції:
«8. Одноразовий заїзд транспортних засобів здійснюється на підставі письмового або теле7

фонного дозволу Київського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністра7
ції, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад7
міністрації), керуючого справами секретаріату Київської міської ради, а також в окремих випад7
ках відповідальних осіб структурного підрозділу з адміністративного та господарського забезпе7
чення балансоутримувача адміністративного комплексу.

Інформація про ці транспортні засоби фіксується у постовому журналі (автоматизованому ком7
плексі): марка, номерний знак, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка керує транспортним за7
собом, час заїзду та виїзду».

11. У статті 1572 Порядку слова «Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві», «МВС
України в місті Києві» замінити словами «Національної поліції у місті Києві».

12. Частину шосту статті 18 Порядку викласти у такій редакції:
«6. Подання погоджується керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки7

ївської міської державної адміністрації)».
13. Додатки 1712 до Порядку викласти у редакції, що додається.

Керівник апарату В. Бондаренко
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна 
на офіційному інтернет�порталі КМДА
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Янчіцькій Людмилі Федорівні 

у пров. 3$му Садовому, 2 
у Деснянському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 916/1920 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Янчіцькій Людмилі Федорівні у пров. 3$му Садовому, 2 у Деснянському районі
міста Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Янчіцькій Людмилі Федорівні у 
пров. 37му Садовому, 2 у Деснянському райо7
ні міста Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе7
мельна ділянка комунальної власності терито7
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном7схемою (додаток до рішення) (К728320).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Ільїній Наталії Геннадіївні 
на вул. Левадній, 96$г у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 881/1885 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянці Ільїній Наталії Геннадіївні на вул. Левадній, 96$г у Дарницькому районі м. Ки$
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України, щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ільїній Наталії Геннадіївні на вул. Ле7
вадній, 967г у Дарницькому районі м. Києва орі7
єнтовною площею 0,03 га (земельна ділянка ко7
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) у власність для будівництва та об7
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом7схемою (до7
даток до рішення) (К724163).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 
Батуріній Людмилі Теодозіївні 

у пров. 7$му Садовому, 24$а у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 915/1919 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянці Батуріній Людмилі Теодозіївні у пров. 7$му Садовому, 24$а у Деснянському райо$
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Батуріній Людмилі Теодозіївні у 
пров. 77му Садовому, 247а у Деснянському райо7
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе7
мельна ділянка комунальної власності терито7
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном схемою (додаток до рішення) (К728325).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Качуріній Лілії Євгенівні 

у пров. 7$му Садовому, 29 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 913/1917 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Качуріній Лілії Євгенівні у пров. 7$му Садовому, 29 у Деснянському районі м. Ки$
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Качуріній Лілії Євгенівні у пров. 77му
Садовому, 29 у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян7
ка комунальної власності територіальної гро7
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом7схемою (до7
даток до рішення) (К728317).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Момот Марії Ігорівні у пров. 7$му 
Садовому, 30$а у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 911/1915 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Момот Марії Ігорівні у пров. 7$му Садовому, 30$а у Деснянському районі м. Ки$
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Момот Марії Ігорівні у пров. 77му
Садовому, 307а у Деснянському районі м. Ки7
єва орієнтовною площею 0,10 га (земельна ді7
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц7
тва та обслуговування жилого будинку, госпо7
дарських будівель і споруд згідно з планом7схе7
мою (додаток до рішення) (К728366).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Ідель Тетяні Василівні у пров. 7$му 
Садовому, 22 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 908/1912 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Ідель Тетяні Василівні у пров. 7$му Садовому, 22 у Деснянському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен$
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ$
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ідель Тетяні Василівні у пров. 77му
Садовому, 22 у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян7
ка комунальної власності територіальної гро7
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом7схемою (до7
даток до рішення) (К728302).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Пилипенку Євгену Ігоровичу 
у пров. 7$му Садовому, 39 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 907/1911 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки Громадянину Пилипенку Євгену Ігоровичу у пров. 7$му Садовому, 39 у Деснянському райо$
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пилипенку Євгену Ігоровичу у 
пров. 77му Садовому, 39 у Деснянському райо7
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе7
мельна ділянка комунальної власності терито7
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном7схемою (додаток до рішення) (К728316).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про передачу громадянці Селівановій Олені Геннадіївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Бродівській, 79 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 874/1878 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне$

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від7
ведення земельної ділянки громадянці Селіва7
новій Олені Геннадіївні для будівництва та об7
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 79 у Го7
лосіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра7
ва № А77126).

2. Передати громадянці Селівановій Олені Ген7
надіївні, за умови виконання пункту 3 цього рі7
шення, у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:377:0022) для будівництва та об7
слуговування жилого будинку, господарських бу7
дівель і споруд на вул. Бродівській, 79 у Голосіїв7
ському районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Селівановій Олені Геннадіївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель7

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе7
мельного кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.3. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати у порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Го7
ловного управління містобудування, архітекту7
ри та дизайну міського середовища від 26.04.2005
№ 1973413, Головного управління Держгеокадас7
тру у м. Києві від 02.07.2015 № 1972677777.37
382/20715.

3.5. Вжити заходів щодо державної реєстра7
ції права власності на земельну ділянку у по7
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо7
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при7
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Костенко Ірині Михайлівні у пров. 6$му Садовому, 30 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 905/1909 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Костенко Ірині Михайлівні у пров. 6$му Садовому, 30 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Костенко Ірині Михайлівні у 
пров. 67му Садовому, 30 у Деснянському райо7
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе7
мельна ділянка комунальної власності терито7
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном7схемою (додаток до рішення) (К728343).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Півоваренко Світлані Дмитрівні 

у пров. 5$му Садовому, 15 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 902/1906 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Півоваренко Світлані Дмитрівні у пров. 5$му Садовому, 15 у Деснянському райо$
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Півоваренко Світлані Дмитрівні у
пров. 57му Садовому, 15 у Деснянському райо7
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе7
мельна ділянка комунальної власності терито7
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном7схемою (додаток до рішення) (К728355).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про передачу громадянину 
Вакуленку Миколі Прокоповичу 
у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Залежному, 21$в 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 872/1876 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від7
ведення земельної ділянки громадянину Ваку7
ленку Миколі Прокоповичу для будівництва та об7
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 217в у Го7
лосіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра7
ва № А712934).

2. Передати громадянину Вакуленку Миколі
Прокоповичу, за умови виконання пункту 3 цьо7
го рішення, у приватну власність земельну ді7
лянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:017:0014) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 217в у Го7
лосіївському районі м. Києва із земель кому7
нальної власності територіальної громади міс7
та Києва.

3. Громадянину Вакуленку Миколі Прокопо7
вичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель7
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе7
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об7
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді7
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Виконати необхідний обсяг робіт з інженер7
ної підготовки території по захисту її від підтоплен7
ня та затоплення повеневими водами, погодив7
ши їх в установленому законодавством порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Голов7
ного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 26.12.2007
№ 19715541, Головного управління Держзем7
агентства у м. Києві від 11.06.2015 № 1972670.37
8713/2715.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра7
ції права власності на земельну ділянку у по7
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо7
ме майно та їх обтяжень».

3.8. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при7
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянину 
Пархомцю Степану Йосиповичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39$а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 876/1880 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо, від7

ведення земельної ділянки громадянину Пар7
хомцю Степану Йосиповичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 397а у
Голосіївському районі м. Києва (категорія зе7
мель — землі житлової та громадської забудо7
ви, справа № А710644).

2. Передати громадянину Пархомцю Степа7
ну Йосиповичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер,
8000000000:90:063:0041) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 397а у
Голосіївському районі м. Києва із земель кому7
нальної власності територіальної громади міс7
та Києва.

3. Громадянину Пархомцю Степану Йосипо7
вичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель7
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе7
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об7
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді7
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Го7
ловного управління містобудування, архітекту7
ри та дизайну міського середовища від 06.07.2007
№ 1976620, Головного управління Держзем7
агентства у м. Києві від 16.04.2015 № 197267
0.375736/2715.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра7
ції права власності на земельну ділянку у по7
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо7
ме майно та їх обтяжень».

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при7
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Потольчак Валентині Іванівні 

земельної ділянки для 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Березневій, 30$т 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 842/1846 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116,118,120,121,186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикін$

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем7
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Потольчак Валентині Іванівні для
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Березневій, 307т у Дар7
ницькому районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра7
ва №П79448).

2. Передати громадянці Потольчак Вален7
тині Іванівні у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий но7
мер 8000000000:90:240:0026) із земель ко7
мунальної власності територіальної громади
міста Києва для обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд на вул. Бе7
резневій, 307т у Дарницькому районі м. Киє7
ва.

3. Громадянці Потольчак Валентині Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель7

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон7
струкції чи нового будівництва питання оформ7
лення дозвільної та проектно7кошторисної до7

кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
навчого органу Київської міської ради (Київ7
ської міської державної адміністрації) догово7
ру про пайову участь вирішувати в порядку та
випадках, встановлених законодавством.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра7
ції права власності на земельну ділянку у по7
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо7
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине7
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок від 26.03.2008 

№ 66$6$00462 та від 24.06.2008 
№ 66$6$00476 (з урахуванням договорів 

про поновлення та внесення змін 
до договорів оренди земельних ділянок 

від 18.09.2015 № 4207 та № 4208)
Рішення Київської міської ради № 1007/2011 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду зем$
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са$
моврядування в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
та товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОПАРК ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» від 07.11.2016 № 3961 та
№ 3962, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договорів оренди земель7
них ділянок від 26.03.2008 № 6676700462 та від
24.06.2008 № 6676700476 (з урахуванням до7
говорів про поновлення та внесення змін до до7
говорів оренди земельних ділянок від 18.09.2015
№ 4207 та № 4208) площею 0,6343 га (кадас7
тровий номер 8000000000:63:013:0206) та пло7
щею 0,0732 га (кадастровий номер
8000000000:63:013:0205), укладених між Київ7
ською міською радою та товариством з обмеже7
ною відповідальністю «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
для благоустрою території з влаштуванням пар7
кової території, спортивного майданчика та при7
чалу з човновою станцією між вул. Раїси Окіпної
та просп. Броварським (набережна р. Дніпро) у
Дніпровському районі м. Києва на підставі рі7
шень Київської міської ради від 01.10.2007
№ 439/3273 та від 16.07.2015 № 747/1611, у
зв’язку з переходом права власності на неру7
хоме майно (відомості з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно від 27.10.2016
№ 17123967), а саме: замінити сторону по до7
говорах «товариство з обмеженою відповідаль7
ністю «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ» на сторону «то7
вариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО7
ПАРК ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» (справа А723022).

2. Товариству з обмеженою відповідальніс7
тю «ЕКОПАРК ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ»:

2.1. Виконувати обов’язки землекористува7
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко7
дексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельних ділянок.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

2.5. Дотримуватись обмежень у використан7
ні земельних ділянок, зазначених у витягах з
Державного земельного кадастру.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю
«ЕКОПАРК ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» у місячний
термін надати до Департаменту земельних ресур7
сів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) до7
кументи, визначені законодавством, для укла7
дання додаткових угод про внесення змін до до7
говорів оренди земельних ділянок від 26.03.2008
№ 6676700462 та від 24.06.2008 № 6676700476
(з урахуванням договорів про поновлення та вне7
сення змін до договорів оренди земельних діля7
нок від 18.09.2015 № 4207 та № 4208).

4. Попередити землекористувача, що право
користування земельними ділянками може бу7
ти припинено відповідно до статей 141, 143 Зе7
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Катеринка» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування 

магазину, кафетерію та складських приміщень 
на Житомирському шосе, 5 у Святошинському 

районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 1001/2005 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем$
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са$
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Катеринка»
від 05.06.2015 № КОП$0574, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Поновити на 15 років договір оренди зе7

мельної ділянки від 22.12.2000 № 7576700008
площею 0,1341 га (кадастровий номер
8000000000:75:246:0002), укладений між Київ7
ською міською радою та закритим акціонерним
товариством «Катеринка» для експлуатації та
обслуговування магазину № 1037, кафетерію
та складських приміщень на Житомирському
шосе, с. Катеринівка у Ленінградському райо7
ні м. Києва (справа № А721627).

2. Внести зміни до договору оренди земель7
ної ділянки від 22.12.2000 № 7576700008, а са7
ме:

– слова «закрите акціонерне товариство «Ка7
теринка» замінити словами «товариство з об7
меженою відповідальністю «Катеринка» у від7
повідних відмінках;

– слова та цифри «для експлуатації та об7
слуговування магазину № 1037, кафетерію та
складських приміщень» замінити словами «для
експлуатації та обслуговування магазину, ка7
фетерію та складських приміщень» у відповід7

них відмінках;
– слова «Житомирське шосе, с. Катеринівка

у Ленінградському районі» замінити словами
«Житомирське шосе, 5 у Святошинському райо7
ні» у відповідних відмінках.

3. Встановити, що розмір річної орендної пла7
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді7
лянки від 22.12.2000 № 7576700008, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав7
ства.

4. Товариству з обмеженою відповідальніс7
тю «Катеринка»:

4.1. У місячний термін надати до Департа7
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер7
жавної адміністрації) документи, визначені чин7
ним законодавством, для укладання додатко7
вої угоди про поновлення та внесення змін до до7
говору оренди земельної ділянки від 22.12.2000
№ 7576700008.

4.2. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
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ловного управління містобудування, архітекту7
ри та дизайну міського середовища від 31.08.2010
№ 19710357.

3.7. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.8. Земельну ділянку в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

4. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Зе7
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

4.3. Виконати вимоги, викладені в листі Депар7
таменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської держав7
ної адміністрації) від 07.09.2015 № 057041716108.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу дочірньому підприємству 
«АЛЬТЕРНАТИВА» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування виробничих будівель на вул. Луговій, 1$а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 973/1977 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 120, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен$

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз$
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від7
ведення земельної ділянки дочірньому підпри7
ємству «АЛЬТЕРНАТИВА» для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель на 
вул. Луговій, 17а в Оболонському районі м. Києва
(категорія земель — землі промисловості, транс7
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення, справа Д77345, заява ДЦ № 010657
0002281647014 від 05.12.2016).

2. Передати дочірньому підприємству «АЛЬ7
ТЕРНАТИВА», за умови виконання пункту 3 цьо7
го рішення, в оренду на 10 років земельну ді7
лянку площею 0,4386 га (кадастровий номер
8000000000:78:214:0015, витяг з Державного
земельного кадастру № НВ78000379812016)
для експлуатації та обслуговування виробни7
чих будівель на вул. Луговій, 17а в Оболонсько7
му районі м. Києва із земель комунальної влас7
ності територіальної громади міста Києва у зв’яз7
ку з набуттям права власності на нерухоме май7
но (свідоцтво про право власності на майновий
комплекс від 29.11.2002).

3. Дочірньому підприємству «АЛЬТЕРНАТИ7
ВА»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува7
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко7
дексу України.

3.2. У місячний термін надати до Департа7
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер7
жавної адміністрації) документи, визначені за7

конодавством, необхідні для укладання дого7
вору оренди земельної ділянки.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де7
партаменту містобудування та архітектури від
11.02.2016 № 2039/0/12/19716, Головного управ7
ління Держгеокадастру у м. Києві від 06.10.2016
№ 1064/41716.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико7
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па7
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити землекористувача, що викорис7
тання земельної ділянки не за цільовим призна7
ченням тягне за собою припинення права ко7
ристування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Мазепі Валентині Олексіївні на Столичному шосе, 9$а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1049/2053 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Мазепі Валентині Олексіївні на Столичному шосе, 9$а у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен$
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території вулиць та доріг (вис$
новок Департаменту містобудування та архітектури від 13.03.2015 № 2310/0/12/27$15), керуючись статтями
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра$
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроб7

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Мазепі Валенти7
ні Олексіївні на Столичному шосе, 97а у Голосі7
ївському районі м. Києва орієнтовною площею
0,02 га (земельна ділянка комунальної власно7
сті територіальної громади міста Києва) у влас7
ність для будівництва та обслуговування жило7

го будинку, господарських будівель і споруд 
(К723350).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«УКРНДІПРОДМАШ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування комплексу адміністративно$офісних 

і господарських будівель та споруд на вул. Дегтярівській, 48 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 967/1971 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен$

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз$
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від7
ведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АК7
ЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРНДІПРОД7
МАШ» для експлуатації та обслуговування ком7
плексу адміністративно7офісних і господар7
ських будівель та споруд на вул. Дегтярівській,
48 у Шевченківському районі м. Києва (катего7
рія земель — землі житлової та громадської за7
будови, заява ДЦ від 21.04.2016 № 010387
0002089957014, справа Д74297).

2. Передати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «УКРНДІПРОДМАШ», за умови
виконання пункту 3 цього рішення, в оренду на
5 років земельну ділянку площею 1,0660 га, в
тому числі площею 0,2085 га в межах червоних
ліній (кадастровий номер 8000000000:91:273:0032,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ78000277782016), для
експлуатації та обслуговування комплексу ад7
міністративно7офісних і господарських будівель
та споруд на вул. Дегтярівській, 48 у Шевчен7
ківському районі м. Києва із земель комуналь7
ної власності територіальної громади міста Киє7
ва у зв’язку з набуттям права власності на май7
но (свідоцтво про право власності від 02.07.2006).

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ7
СТВУ «УКРНДІПРОДМАШ»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува7
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко7
дексу України.

3.2. У місячний термін надати до Департа7
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер7
жавної адміністрації) документи, визначені за7
конодавством, для укладання договору орен7
ди земельної ділянки.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла7
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. У разі необхідності проведення рекон7
струкції чи нового будівництва питання оформ7
лення дозвільної, проектно7кошторисної доку7
ментації вирішувати в порядку, визначеному за7
конодавством України.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го7
ловного управління Держгеокадастру в м. Києві
від 03.02.2016 № 1972677777.31774/33716, Го7

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Гіндюку Олексію 
Олександровичу у пров. 5$му Садовому, 25 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 900/1904 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Гіндюку Олексію Олександровичу у пров. 5$му Садовому, 25 у Деснянському райо$
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гіндюку Олексію Олександрови7
чу у пров. 57му Садовому, 25 у Деснянському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га
(земельна ділянка комунальної власності тери7
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном7схемою (додаток до рішення) (К728352).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Буслаєвій Олені Василівні 
у пров. 4$му Садовому, 23 у Деснянському районі м. Києва для

будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 896/1900 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Буслаєвій Олені Василівні у пров. 4$му Садовому, 23 у Деснянському районі м. Ки$
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Буслаєвій Олені Василівні у 
пров. 47му Садовому, 23 у Деснянському райо7
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе7
мельна ділянка комунальної власності терито7
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин7
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла7
ном7схемою (додаток до рішення) (К728304).

2. Контроль за виконанням цього рішення по7
класти на постійну комісію Київської міської ра7
ди з питань містобудування, архітектури та зем7
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження Плану комплектування відділень з видів

спорту дитячо�юнацьких спортивних шкіл комунальної 
власності м. Києва на 2016/2017 навчальний рік

Розпорядження № 239 від 3 березня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України

«Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 «Про
затвердження Положення про дитячо�юнацьку спортивну школу», наказу Міністерства молоді та спорту Укра�

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí êîìïëåêòóâàííÿ â³ää³-

ëåíü ç âèä³â ñïîðòó äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâ-

íèõ øê³ë êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà íà

2016/2017 íàâ÷àëüíèé ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðî-

ñòåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

03.03.2017 ð. ¹ 239

План комплектування відділень з видів спорту дитячо�юнацьких спортивних шкіл комунальної власності м. Києва на 2016/2017 навчальний рік

їни від 17 січня 2015 року № 67 «Про організацію навчально�тренувальної роботи дитячо�юнацьких спортив�
них шкіл», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 119/26564:

№
Назва дитячо

юнацької
спортивної школи

Педагогічне
наванта

ження, годин

Відділення 
з видів спорту

Групи початкової підготовки
(груп/учнів) Групи базової підготовки (груп/учнів) Групи спеціалізованої підготовки

(груп/учнів)

Групи
підготовки до

вищої
спортивної

майстерності
(груп/ учнів)

Всього
груп

Всього
учнів

1 Більше, 
ніж 1 рік 1 2 3 Більше, 

ніж 3 роки 1 2 Більше, 
ніж 2 роки Весь термін

Департамент освіти, науки, молоді та спорту

1 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Чемпіон"

142 Баскетбол 3 48 3 50 5 85 2 33 1 16 14 232

40 Волейбол 2 32 2 30 4 62

326 Футбол 3 54 6 109 7 120 5 82 6 94 27 459

80 Гімнастика
естетична

2 28 2 24 1 10 1 10 1 10 7 82

Регбі 0 0

Всього по школі 588 8 130 13 215 14 235 8 125 8 120 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 52 835

2 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Тайфун"

84 Тхеквондо ВТФ 0 0 1 12 2 20 1 8 1 8 1 8 6 56

104 Карате 2 24 2 24 2 20 2 20 8 88

108 Тхеквондо ІТФ 2 26 1 12 2 24 3 30 8 92

Всього по школі 296 4 50 4 48 2 20 3 32 3 28 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 22 236

3 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Крижинка"

272 Хокей з шайбою 2 40 1 20 2 32 2 32 2 28 5 60 1 11 15 223

Всього по школі 272 2 40 1 20 0 0 2 32 2 32 2 28 5 60 0 0 1 11 0 0 15 223

4 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Регата"

212 Веслування на
байдарках і каное

5 40 1 6 6 42 6 40 1 5 19 133

106 Веслування
академічне

3 28 3 24 1 8 2 11 9 71

Всього по школі 318 8 68 4 30 6 42 7 48 1 5 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 28 204

5 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Юність Києва"

204 Гімнастика
спортивна

3 36 2 20 3 30 2 19 1 10 3 19 14 134

Всього по школі 204 3 36 2 20 3 30 2 19 1 10 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 14 134

6 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Вікторія"

90 Сноубординг 1 20 2 17 1 6 1 3 5 46

88 Фристайл 2 24 2 16 2 10 6 50

136 Гірськолижний
спорт

2 24 1 10 1 8 1 8 3 24 1 4 9 78

182 Шорттрек 2 24 2 20 2 18 2 12 1 3 2 4 11 81

Всього по школі 496 7 92 3 30 3 24 3 25 5 42 0 0 3 18 2 10 1 3 4 11 31 255

7 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Динамо"

74 Тріатлон 1 10 1 8 1 5 1 5 4 28

88 Сучасне
п'ятиборство

2 20 2 14 2 12 1 5 7 51

122 Плавання
синхронне

1 10 1 13 3 20 1 6 6 49

96 Кінний спорт 4 21 2 9 6 30

112 Стрільба кульова 2 16 2 9 2 11 1 5 7 41

96 Водне поло 1 12 2 20 1 10 2 14 6 56

Всього по школі 588 6 58 1 10 9 68 2 12 7 47 3 16 6 33 2 11 0 0 0 0 36 255

8 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Динамівець"

342 Фехтування 6 63 2 16 6 36 7 42 3 18 1 5 2 7 1 2 28 189

Всього по школі 342 6 63 2 16 6 36 7 42 3 18 1 5 0 0 2 7 0 0 1 2 28 189

9 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Юний динамівець"

130 Легка атлетика 2 24 2 19 1 7 1 7 1 6 1 2 8 65

140 Більярдний спорт 1 8 1 6 3 12 1 3 6 29

162 Боротьба самбо 1 14 3 36 3 29 4 24 11 103

Всього по школі 432 1 14 5 60 3 27 3 29 2 13 1 7 1 6 0 0 7 36 2 5 25 197

10 Комунальна
організація
(установа,заклад)
дитячоюнацька
спортивна школа
"Лідер"

544 Фігурне катання на
ковзанах

2 24 2 20 3 30 1 8 1 8 1 5 2 8 6 24 3 12 21 139

Всього по школі 544 2 24 2 20 3 30 1 8 1 8 0 0 1 5 2 8 6 24 3 12 21 139

11 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Сюїта"

636 Фігурне катання на
ковзанах

7 84 14 155 2 25 2 22 2 19 1 6 1 7 1 5 4 20 1 5 35 348

Всього по школі 636 7 84 14 155 2 25 2 22 2 19 1 6 1 7 1 5 4 20 1 5 35 348
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12 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Армієць"

476 Фехтування 2 22 4 50 6 52 7 50 2 11 2 8 2 8 1 3 3 9 1 2 30 215

Всього по школі 476 2 22 4 50 6 52 7 50 2 11 2 8 2 8 1 3 3 9 1 2 30 215

13 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Атлант"

294 Боротьба греко
римська

22 264 9 90 3 24 1 8 1 6 1 6 37 398

116 Боротьба вільна 11 132 3 зо 2 16 16 178

Всього по школі 410 33 396 12 120 3 24 3 24 1 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 53 576

14 Дитячоюнацька
спортивна школа
Дерюгіних

406 Гімнастика художня 6 90 4 60 7 91 1 19 4 46 1 8 1 5 1 10 1 9 3 9 29 347

Всього по школі 406 6 90 4 60 7 91 1 19 4 46 1 8 1 5 1 10 1 9 3 9 29 347

15 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Віраж"

212 Радіоспорт 3 30 1 8 3 24 1 6 1 5 1 7 0 0 2 6 12 86

Всього по школі 212 3 зо 0 0 0 0 1 8 3 24 1 6 1 5 1 7 0 0 2 6 12 86

16 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Автомобіліст"

238 Автомобільний
спорт

5 40 1 7 1 10 1 7 2 8 3 14 1 4 14 90

76 Автомодельний
спорт

2 28 1 14 1 12 1 10 1 6 6 70

Мотоциклетний
спорт

0 0

Всього по школі 314 7 68 1 14 1 7 1 10 2 19 1 10 2 8 0 0 3 14 2 10 20 160

17 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Голосієво"

264 Велосипедний спорт 16 128 4 34 1 7 1 7 2 13 1 4 2 4 27 197

Всього по школі 264 16 128 4 34 1 7 1 7 2 13 0 0 0 0 1 4 0 0 2 4 27 197

18 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Центр"

60 Бадмінтон 1 12 3 32 4 44

36 Стрільба з лука 1 10 1 10 1 11 3 31

170 Теніс 3 30 8 80 4 42 3 31 18 183

76 Городковий спорт 1 14 1 15 2 19 1 5 5 53

Всього по школі 342 5 54 9 95 6 64 3 31 6 62 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 30 311

19 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Ринг"

260 Кікбоксинг 5 60 2 24 1 10 2 16 1 8 2 12 3 18 2 8 . 18 156

52 Таїландський бокс 1 12 1 10 1 8 1 8 4 38

82 Бокс 4 36 3 30 1 8 1 6 9 80

50 Хортинг 2 24 1 10 1 10 1 8 5 52

Всього по школі 444 12 132 6 64 3 зо 4 32 2 16 4 26 3 18 0 0 2 8 0 0 36 326

20 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Переможець"

238 Футзал 7 84 9 92 3 34 3 28 1 10 23 248

130 Пляжний футбол 3 36 6 60 1 10 1 8 1 6 12 120

164 Футбол 12 216 5 80 1 12 1 12 19 320

78 Карате WKF 2 20 1 6 1 6 4 32

Всього по школі 610 22 336 15 152 8 114 4 42 2 20 3 28 0 0 1 6 2 16 1 6 58 720

21 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Юний
спартаківець"

602 Дзюдо 4 51 5 51 4 36 3 28 7 45 2 15 1 5 3 15 5 20 34 266

Всього по школі 602 4 51 5 51 4 36 3 28 7 45 2 15 0 0 1 5 3 15 5 20 34 266

22 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Школа спорту"

398 Грекоримська
боротьба

8 96 4 40 7 60 6 48 5 38 3 18 33 300

244 Тхеквондо ВТФ 3 60 2 19 1 14 1 6 4 20 1 5 12 124

62 Хокей з шайбою 1 23 2 48 1 19 2 32 6 122

126 Дзюдо 3 42 4 60 1 10 2 24 2 18 12 154

Всього по школі 830 12 161 10 148 12 149 12 123 7 56 4 32 1 6 0 0 4 20 1 5 63 700

23 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Аквалідер"

368 Підводний спорт 2 27 4 47 2 19 2 31 1 12 2 10 6 29 19 175

Всього по школі 368 2 27 4 47 2 19 2 31 1 12 0 0 0 0 0 0 2 10 6 29 19 175

24 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Атлет"

356 Футбол 5 90 8 136 3 48 2 45 3 54 4 71 2 35 1 18 28 497

Всього по школі 356 5 90 8 136 3 48 2 45 3 54 4 71 2 35 1 18 0 0 0 0 28 497

25 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Старт"

398 Легка атлетика 12 144 1 10 6 60 2 16 4 33 3 19 1 7 2 6 31 295

Всього по школі 398 12 144 1 10 6 60 2 16 4 33 3 19 1 7 0 0 2 6 0 0 31 295

26 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Стрімкий м'яч"

384 Гандбол 7 112 6 84 4 48 8 80 3 30 1 8 2 12 31 374

Всього по школі 384 7 112 6 84 4 48 8 80 3 30 0 0 0 0 1 8 0 0 2 12 31 374

27 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Дельфін"

318 Плавання 1 16 9 126 4 43 2 20 5 55 3 33 1 5 1 2 26 300

Всього по школі 318 1 16 9 126 4 43 2 20 5 55 3 33 1 5 0 0 0 0 1 2 26 300

28 Дитячоюнацька
спортивна школа
"Сузір'я"

180 Кунгфу 1 14 2 27 1 13 2 19 1 10 2 12 2 10 11 105

108 Карате 1 14 1 12 1 10 2 19 1 9 6 64

Всього по школі 288 2 28 3 39 1 13 0 0 3 29 3 29 0 0 2 12 1 9 2 10 17 169

29 Комунальний
заклад
"Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Юніор спорт"

158 Футбол 3 54 2 32 6 97 1 16 2 26 14 225

44 Черлідинг 2 28 1 12 1 10 4 50

Всього по школі 202 3 54 4 60 6 97 2 28 1 10 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 18 275

30 Позашкільний
навчальний заклад
"Дитячоюнацька
спортивна школа
для інвалідів з
ігрових видів
спорту "Метеор"

52 Бадмінтон 3 24 1 8 1 3 5 35

36 Баскетбол 1 6 1 6

92 Волейбол 1 10 1 8 1 6 1 6 4 24 8 54

26 Теніс настільний 1 8 1 8 1 4 3 20

94 Футбол 1 6 1 10 2 14 1 6 5 36

Всього по школі 300 5 38 3 26 1 10 1 8 0 0 3 20 0 0 0 0 2 9 7 40 22 151
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31 Позашкільний
навчальний заклад
"Дитячоюнацька
спортивна школа
для інвалідів
"Шанс"

48 Боротьба 1 8 1 6 1 2 3 16

54 Легка атлетика 3 24 1 6 1 5 1 3 6 38

64 Лижний спорт 2 7 2 7

36 Пауерліфтинг 1 4 1 2 2 6

144 Плавання 4 16 1 10 2 17 2 9 2 4 11 56

64 Спортивне
орієнтування

1 8 1 6 2 10 4 24

48 Спортивні танці на
візках

2 6 2 6

12 Шахи 2 16 2 16

Всього по школі 470 10 64 2 18 2 10 3 23 0 0 4 20 1 2 0 0 1 3 9 29 32 169

32 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Козак"

164 Боротьба кураш 10 140 10 120 2 28 22 288

168 Панкратіон 12 168 12 144 24 312

Всього по школі 332 22 308 22 264 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 600

Всього по
Департаменту

13042 245 3008 183 2222 133 1487 102 1019 93 883 58 500 33 234 22 ІЗ 0 45 222 55 219 969 9924

Районні в місті Києві державні адміністрації

Голосіївська

1 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Тріумф"

122 Дзюдо 3 36 4 40 6 48 13 124

108 Теніс 2 20 6 60 1 10 2 12 11 102

Всього по школі 230 5 56 10 100 7 58 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 226

2 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Арго"

66 Боротьба на поясах 2 24 4 40 1 10 1 10 8 84

48 Тхеквондо ВТФ 8 112 8 112

96 Черлідинг 5 70 4 48 3 36 12 154

Всього по школі 210 15 206 8 88 4 46 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 350

3 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
№15

78 Велоспорт 1 8 6 48 2 14 9 70

114 Гірськолижний
спорт

2 20 1 8 1 6 1 4 5 38

94 Лижні гонки 4 48 2 20 1 8 1 6 1 5 9 87

68 Біатлон 2 24 8 80 10 104

560 Футбол 6 108 22 352 5 80 5 80 2 32 4 64 2 18 1 9 1 9 48 752

Всього по школі 914 13 188 40 520 7 94 6 88 4 46 5 70 3 23 1 9 2 13 0 0 81 1051

Всього по району 1354 33 450 58 708 18 198 7 98 6 58 5 70 3 23 1 9 2 13 0 0 133 1627

Деснянська

4 Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
№ 14

86 Бокс 1 15 2 24 3 31 2 20 8 90

134 Дзюдо 8 96 5 65 3 30 1 9 17 200

94 Легка атлетика 4 48 5 59 1 10 1 7 11 124

280 Футбол 15 270 11 189 6 98 3 48 35 605

116 Боротьба самбо 5 64 3 35 2 17 10 116

48 Пауерліфтинг 6 72 2 24 8 96

44 Боротьба вільна 2 20 2 16 4 36

Всього по школі 802 34 501 32 445 16 204 7 84 2 16 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1267

5 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 18 Деснянського
району м. Києва

58 Бадмінтон 1 13 1 15 1 11 1 8 4 47

56 Баскетбол 4 64 4 56 8 120

82 Волейбол 3 51 1 16 1 16 1 12 1 12 1 12 8 119

168 Гімнастика художня 4 58 5 66 2 26 2 17 13 167

88 Плавання 6 90 5 79 1 13 12 182

166 Спортивна
акробатика

2 28 2 26 1 17 1 II 2 19 1 9 9 110

Всього по школі 618 19 291 18 256 6 87 4 40 4 42 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 54 745

6 Дитячоюнацька
спортивна школа
№23 Деснянського
району м. Києва

166 Теніс 4 40 3 30 5 59 1 8 1 6 1 4 15 147

304 Теніс настільний 13 156 4 40 2 16 2 12 1 4 3 12 25 240

84 Шахи 3 36 2 24 1 10 1 8 1 6 8 84

Всього по школі 554 20 232 9 94 6 69 3 24 4 26 0 0 1 6 0 0 2 8 3 12 48 471

Всього по району 1974 73 1024 59 795 28 360 14 148 10 84 5 46 1 6 0 0 2 8 3 12 195 2483

Дніпровська

7 Дитячоюнацька
спортивна школа
№3

336 Баскетбол 10 162 9 132 6 73 1 14 3 38 1 12 2 13 32 444

146 Боротьба вільна 1 12 1 12 3 24 2 16 3 24 1 6 11 94

202 Гімнастика художня 3 36 3 36 4 44 2 17 3 23 15 156

178 Теніс настільний 1 12 1 10 1 9 1 8 1 8 2 ІЗ 0 0 1 4 2 8 10 72

156 Шахи 2 24 4 49 1 11 3 46 1 10 2 20 13 160

Всього по школі 1018 17 246 18 239 15 161 9 101 11 103 6 51 2 13 0 0 1 4 2 8 81 926

8 Спеціалізована
дитячоюнацька
школа
олімпійського
резерву № 16

258 Баскетбол 6 112 2 31 3 43 2 28 3 47 2 29 2 18 20 308

224 Легка атлетика 6 82 4 47 4 46 2 27 1 8 1 6 1 2 19 218

102 Фехтування 3 30 2 16 3 20 1 8 1 7 10 81

130 Футбол 2 36 1 16 1 13 3 27 1 6 8 98

Всього по школі 714 17 260 9 110 10 109 5 63 5 67 3 37 6 51 0 0 0 0 2 8 57 705

9 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 10

122 Бокс 7 84 3 30 2 16 1 8 1 6 14 144

116 Волейбол 2 32 3 48 2 24 1 12 1 12 1 6 10 134

126 Гандбол 8 128 7 98 1 12 1 10 17 248

98 Дзюдо 2 24 3 30 1 8 1 8 2 12 9 82

138 Футбол 4 72 2 32 3 48 3 36 1 9 13 197

26 Теніс настільний 1 12 1 10 1 8 3 30

72 Естетична
гімнастика

12 168 12 168

Всього по школі 698 36 520 19 248 10 116 7 74 2 18 2 12 2 15 0 0 0 0 0 0 78 1003

10 Дитячоюнацька
спортивна школа
№21

94 Підводний спорт 3 24 1 4 1 3 5 31

76 Гандбол 1 12 4 40 5 52

24 Теніс настільний 2 24 1 8 3 32

74 Гімнастика художня 1 12 3 30 1 8 1 8 1 8 1 6 8 72

314 Футбол 2 36 16 256 2 32 5 60 2 24 4 48 31 456

64 Водне поло 4 48 2 20 6 68

Всього по школі 646 9 120 19 286 4 52 10 100 3 32 11 114 0 0 0 0 1 4 1 3 58 711

Всього по району 3076 79 1146 65 883 39 438 31 338 21 220 22 214 10 79 0 0 2 8 5 19 274 3345

Оболонська
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11 Дитячоюнацька
спортивна школа з
боротьби дзюдо
"Іппон"

226 Дзюдо 15 180 4 47 4 33 4 34 27 294

100 Карате WKF 4 56 2 24 3 30 1 7 10 117

100 Боротьба самбо 2 28 5 62 1 10 1 4 9 104

Всього по школі 426 21 264 11 133 8 73 4 34 0 0 0 0 І 7 0 0 0 0 1 4 46 515

12 Позашкільний
навчальний заклад
Спеціалізована
дитячоюнацька
школа
олімпійського
резерву з футболу
"Зміна"

756 Футбол 11 198 19 304 6 96 5 60 4 48 9 108 6 60 60 874

Всього по школі 756 11 198 19 304 6 96 5 60 4 48 9 108 6 60 0 0 0 0 0 0 60 874

13 Позашкільний
навчальний заклад
Комплексна
дитячоюнацька
спортивна школа
"Олімп"

58 Бейсбол 1 18 2 34 1 13 1 6 5 71

54 Боротьба греко
римська

7 84 1 10 8 94

60 Гімнастика художня 2 27 3 34 2 16 7 77

114 Карате 5 72 5 65 1 10 1 10 1 8 13 165

44 Плавання 4 60 1 14 1 10 6 84

128 Футбол 3 50 4 66 1 12 І 16 1 18 2 24 12 186

Всього по школі 458 22 311 15 213 6 58 3 39 1 18 3 32 1 6 0 0 0 0 0 0 51 677

14 Позашкільний
навчальний заклад
Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 13 Оболонського
району м. Києва

144 Боротьба греко
римська

4 48 1 10 4 36 2 24 2 15 13 133

66 Волейбол 2 32 2 33 2 27 1 13 7 105

512 Гімнастика художня 3 36 11 126 6 58 4 32 3 19 27 271

88 Тхеквондо ВТФ 2 28 1 10 2 21 2 17 7 76

Всього по школі 810 11 144 14 169 13 131 9 90 7 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 585

Всього по району 2450 65 917 59 819 33 358 21 223 12 117 12 140 8 73 0 0 0 0 1 4 211 2651

Печерська

15 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 1 Печерського
району м. Києва

64 Баскетбол 1 16 2 30 2 25 1 12 6 83

186 Боротьба самбо 2 28 6 84 3 30 3 30 1 7 1 6 16 185

50 Теніс настільний 2 24 2 17 1 7 5 48

166 Сучасне
п'ятиборство

1 8 3 22 3 22 1 5 1 4 9 61

132 Теніс 2 20 8 80 1 10 2 16 1 6 14 132

110 Футбол 2 36 5 82 1 16 1 16 2 33 11 183

Всього по школі 708 9 124 22 284 10 103 11 101 5 58 1 5 1 7 2 10 0 0 0 0 61 692

16 Спеціалізована
дитячоюнацька
Спортивна школа
олімпійського
резерву №9
Печерського
району м. Києва

122 Плавання 2 30 4 52 1 15 1 9 1 6 1 6 10 118

118 Водне поло 3 36 2 24 2 24 1 10 1 6 1 12 10 112

Всього по школі 240 5 66 6 76 3 39 1 10 0 0 1 9 2 12 1 6 0 0 1 12 20 230

Всього но району 948 14 190 28 360 13 142 12 111 5 58 2 14 3 19 3 16 0 0 1 12 81 922

Подільська

17 Позашкільний
навчальний заклад
"Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 4" Подільського
району м. Києва

240 Стрибки на батуті 4 40 2 18 2 22 1 8 1 8 2 15 1 4 13 115

376 Стрибки у воду 6 60 1 10 2 14 3 22 4 19 1 11 1 4 1 3 19 143

150 Спортивна
акробатика

5 70 1 12 2 20 2 23 10 125

Всього по школі 766 15 170 4 40 6 56 6 53 4 19 1 11 2 12 2 15 1 3 1 4 42 383

Всього по району 766 15 170 4 40 6 56 6 53 4 19 1 11 2 12 2 15 1 3 1 4 42 383

Святошинська

18 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 2 міста Києва

332 Гандбол 11 176 7 98 5 60 4 40 3 30 2 20 32 424

126 Стрільба кульова 5 40 6 36 1 6 1 4 1 5 14 91

Всього по школі 458 16 216 13 134 6 66 4 40 4 34 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 46 515

19 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 17

104 Гандбол 4 64 4 61 1 16 3 39 12 180

92 Легка атлетика 1 12 1 7 2 16 1 5 5 40

326 Теніс 3 зо 6 60 5 50 2 16 5 35 1 6 2 10 24 207

296 Футбол 5 90 6 107 1 16 4 69 4 60 4 78 24 420

Всього по школі 818 12 184 17 240 7 82 9 124 5 67 11 129 1 6 3 15 0 0 0 0 65 847

20 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 25 міста Києва

358 Плавання 20 300 16 225 2 22 1 10 3 30 1 5 43 592

158 Футзал 1 15 2 22 1 15 2 25 1 10 1 8 2 15 10 110

60 Гімнастика художня 1 12 3 32 1 8 1 9 6 61

Всього по школі 576 22 327 21 279 4 45 3 35 4 39 1 10 0 0 1 8 2 15 1 5 59 763

21 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 26 міста Києва

36 Баскетбол 6 96 6 96

68 Теніс настільний 7 84 1 10 1 6 9 100

206 Футбол 6 108 8 128 3 48 1 18 2 36 1 18 21 356

Всього по школі 310 19 288 9 138 3 48 1 18 3 42 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 552

Всього по району 2162 69 1015 60 791 20 241 17 217 16 182 16 182 1 6 4 23 2 15 1 5 206 2677

Солом'янська

22 Дитячоюнацька
спортивна школа
№5

30 Баскетбол 1 18 2 26 3 44

142 Волейбол 0 0 2 39 3 40 2 33 1 12 1 12 1 6 10 142

204 Гімнастика художня 4 48 3 40 3 32 2 19 1 6 1 6 14 151

120 Таїландський бокс 3 42 4 50 2 28 1 6 1 6 11 132

134 Фехтування 7 70 5 40 2 12 2 12 16 134

Всього по школі 630 15 178 14 169 12 138 6 64 1 12 3 24 2 12 1 6 0 0 0 0 54 603

23 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 12

340 Спортивне
орієнтування

2 28 1 14 3 35 2 22 3 30 2 16 1 9 4 19 1 3 19 176

158 Грекоримська
боротьба

3 34 1 11 3 26 1 6 1 7 1 7 1 5 11 96

150 Регбі 2 28 2 28 5 67 1 12 2 22 12 157

240 Баскетбол 5 80 1 14 6 84 1 14 4 51 1 14 1 7 19 264

92 Волейбол пляжний 2 16 3 26 4 32 1 10 10 84

Всього по школі 980 14 186 8 93 21 244 4 48 9 97 3 30 5 45 1 7 5 24 1 3 71 777

Всього но району 1610 29 364 22 262 33 382 10 112 10 109 6 54 7 57 2 13 5 24 1 3 125 1380

Шевченківська

24 Спеціалізована
дитячоюнацька
школа
олімпійського
резерву № 6

528 Легка атлетика 6 76 8 90 17 185 6 52 1 7 4 32 1 6 1 2 44 450

Всього по школі 528 6 76 8 90 17 185 6 52 1 7 4 32 1 6 0 0 1 2 0 0 44 450

25 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 7
Шевченківського
району м. Києва

72 Веслування на
байдарках і каное

2 16 3 18 2 12 1 4 8 50

126 Теніс 5 50 5 50 2 20 1 8 1 6 14 134

36 Теніс настільний 2 24 3 30 5 54

Всього по школі 234 9 90 11 98 4 32 1 8 1 6 1 4 0 0 27 238
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26 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 20
Шевченківського
району м. Києва

534 Спортивна
акробатика

8 112 3 38 4 42 3 28 4 35 7 59 29 314

266 Гімнастика
спортивна

3 36 2 24 2 16 1 8 2 15 1 6 2 9 13 114

196 Гімнастика художня 3 36 5 58 2 20 2 18 1 7 13 139

24 Акомпаніатор

Всього по школі 1020 14 184 10 120 8 78 6 54 7 57 8 65 0 0 2 9 0 0 0 0 55 567

27 Дитячоюнацька
спортивна школа
№ 24
Шевченківського
району м. Києва

108 Регбі 2 28 3 36 2 24 1 12 8 100

58 Стрільба з лука 1 7 1 6 1 4 3 17

82 Футбол 2 36 5 80 1 12 1 12 9 140

160 Боротьба на поясах
алиш

12 144 4 40 1 10 1 8 1 6 19 208

32 Кікбоксинг 1 8 1 8 2 16

80 Тхеквондо ІТФ 8 96 1 4 9 100

72 Українська
боротьба на поясах

10 120 2 20 12 140

Всього по школі 592 32 396 13 168 4 46 2 20 5 51 3 26 1 6 0 0 1 4 1 4 62 721

Всього по району 2374 61 746 42 476 33 341 15 134 14 121 16 127 2 12 2 9 2 6 І 4 188 1976

Всього по
районних в місті
Києві державних
адміністраціях

16714 438 6022 397 5134 223 2516 133 1434 98 968 85 858 37 287 14 85 16 77 14 63 1455 17444

ВСЬОГО 29756 683 9030 580 7356 356 4003 235 2453 191 1851 143 1358 70 521 36 215 61 299 69 282 2424 27368

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Положення про управління організаційної
роботи та регіональних зв’язків апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 117 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та з метою приведення у відповідність до законо�

давства:

Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâ-

ë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà ðåã³îíàëüíèõ

çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27

êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 294, âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷àº-

òüñÿ îñîáà, ÿê³é ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå

íèæ÷å ìàã³ñòðà òà äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè

â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä

ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåí-

øå äâîõ ðîê³â, â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ». 

Голова В. Кличко

Про організацію у 2017 році харчування учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній 

власності територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 237 від 3 березня 2017 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню ос�
віту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх на�
вчальних закладах», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчуван�
ня дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно�технічних навчальних закладах, операції з на�
дання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішень Київської міської ради від 03
березня 2016 року № 125/125 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016�
2018 роки», від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антите�
рористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг
та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні», від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на
2017 рік», з метою забезпечення учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на ко�
мунальній власності територіальної громади міста Києва, харчуванням:

1. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì:

1.1. Çä³éñíþâàòè ó 2017 ðîö³ áåçêîøòîâíå

õàð÷óâàííÿ ç îäíîðàçîâèì ðåæèìîì:

ó÷í³â 1-4 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â;

ó÷í³â 5-11 êëàñ³â: ä³òåé-ñèð³ò; ä³òåé, ïîçáàâ-

ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ; ä³òåé ç îñîáëè-

âèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó

ñïåö³àëüíèõ ³ ³íêëþçèâíèõ êëàñàõ; ó÷í³â ³ç ÷èñ-

ëà ä³òåé-³íâàë³ä³â; ó÷í³â ³ç ñ³ìåé, ÿê³ îòðèìóþòü

äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷å-

íèì ñ³ì’ÿì»; ó÷í³â ³ç ÷èñëà ä³òåé ³ç ñ³ìåé ó÷àñ-

íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ä³òåé ³ç ñ³-

ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñ-

òè÷íî¿ îïåðàö³¿; ó÷í³â ³ç ÷èñëà ä³òåé ³ç ñ³ìåé êè-

ÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðà-

íåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ óøêîäæåíü çäî-

ðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â Ðåâîëþö³¿ Ã³ä-

íîñò³.

1.2. Çä³éñíþâàòè ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà

ñòàíîì îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ ó÷í³â ó çàãàëü-

íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì. Êèºâà, çà-

ñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.3. Âèçíà÷èòè âèêîíàâö³â, ÿê³ íàäàâàòèìóòü

ïîñëóãè ç õàð÷óâàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì. Êèºâà, çàñíîâàíèõ íà êî-

ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè.

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

Про внесення змін до структури комунальної бюджетної 
установи «Контактний центр міста Києва»

Розпорядження № 215 від 27 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�

герой Київ»:

1. Âíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè êîìóíàëüíî¿ áþ-

äæåòíî¿ óñòàíîâè «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà

Êèºâà», çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30

ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 2169 (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 16 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 694), âèêëàâøè ¿¿

ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ óñ-

òàíîâè «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà» Æó-

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.11.2012 ð. ¹ 2169

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.02.2017 ð. ¹ 215)

Структура
комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» 

Äèðåêòîð

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà 

Â³ää³ë ïðèéîìó çâåðíåíü

Â³ää³ë âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 

Â³ää³ë çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó 

Àíàë³òè÷íèé â³ää³ë 

Â³ää³ë êîíòðîëþ

Â³ää³ë âçàºìîä³¿ ç äåðæàâíîþ óñòàíîâîþ «Óðÿäîâèé êîíòàêòíèé öåíòð» òà ïðèéîìó çâåðíåíü

÷åðåç ²íòåðíåò

Þðèäè÷íèé â³ää³ë

Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

Â³ää³ë âïðîâàäæåííÿ ³ ñóïðîâîäó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ïðèéîìó çâåðíåíü êàíàëàìè åëåê-

òðîííîãî çâ’ÿçêó

Ôàõ³âåöü ç êàäðîâèõ ïèòàíü

Керівник апарату В. Бондаренко

êîâ³é Ë. Ï. ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåð-

äæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ øòàòíèé

ðîçïèñ êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ óñòàíîâè «Êîí-

òàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà» â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäà-

ðåíêà Â. Â.

Голова В. Кличко

Про проведення змагань з авторалі для жінок 
«Велике жіноче ралі»

Розпорядження № 249 від 7 березня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про�

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітниць�
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації «Київський міський автомото�
клуб» від 27 січня 2017 року, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у місті Києві:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé àâòîìîòîêëóá» ùîäî

ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 08 áåðåçíÿ 2017 ðîêó

ç 10.00 äî 20.00 íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä âóë. Ïðî-

ð³çíî¿ äî âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî) çìàãàíü

ç àâòîðàë³ äëÿ æ³íîê «Âåëèêå æ³íî÷å ðàë³» (äà-

ë³ — Çàõ³ä).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñå-

áå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

àâòîìîòîêëóá».

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.

4. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé àâòîìîòîêëóá» çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ

Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæå-

íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóä-

íÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ³ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî

áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ñöå-

í³÷íèõ êîíñòðóêö³é ç 03.00 08 áåðåçíÿ 2017 ðî-

êó äî 03.00 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó (íà ïåð³îä

ìîíòàæó/äåìîíòàæó ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é á³-

ëÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Õðåùà-

òèê, 36).

5. Ïðîñèòè óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â 

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà-

áåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ç çà-

áîðîíîþ ðóõó íà âóë. Õðåùàòèê ï³ä ÷àñ ï³äãî-

òîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 08 áåðåçíÿ 2017

ðîêó ç 10.00 äî 20.00.

6. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó çà çâåð-

íåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Інформація
про здійснення органами виконавчої влади 

державної регуляторної політики у 2016 році
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì Óðÿäó ó 2016 ðîö³ áóëî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ áàçîâèõ ìåõàí³çì³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì. Äî òàêèõ ìåõàí³çì³â, çîêðåìà, íàëå-

æèòü çä³éñíåííÿ ðîçóìíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà çîñåðåäæåííÿ çóñèëü íà äåðåãóëÿö³éíèõ ïðîöåñàõ ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñàìå òîìó, 2016 ð³ê â³äçíà÷èâñÿ àêòèâíèì ðåôîðìóâàííÿì ñôåðè ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè, ùî, â ïåðøó ÷åðãó, áóëî çàáåçïå÷åíî çàïðîâàäæåííÿì îáîâ’ÿçêîâîñò³ çä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîðíè-

ìè îðãàíàìè «cost-benefit analysis» (îö³íêè âèòðàò òà åêîíîì³÷íèõ âèãîä) òà SMI-testy. Çàñòîñóâàííÿ öèõ ³íñòðóìåíò³â ìàëî áåçïîñåðåäíüî âïëèíóòè íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ ð³-

øåíü òà ñïðèÿòè çìåíøåííþ ê³ëüêîñò³ ðåãóëþâàíü, çàïðîïîíîâàíèõ äî çàïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè êîæåí ðîçðîáíèê ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ïîâèíåí ó äîñòóïí³é òà çðîçóì³ë³é ôîðì³ äîâåñòè åêî-

íîì³÷íó äîö³ëüí³ñòü ñâîãî ð³øåííÿ.

Äîñë³äæåííÿ ñòàíó äîòðèìàííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèìîã îíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâíó ðåãóëÿòîðíó ïîë³òèêó ïðè ï³äãîòîâö³, ïðèéíÿòò³ òà â³äñòåæåíí³ ðåçóëüòàòèâ-

íîñò³ ä³¿ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â çàñâ³ä÷èëî ïðî íàñòóïíå.

Ó 2016 ðîö³ ÿê íà öåíòðàëüíîìó, òàê ³ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ çáåð³ãñÿ áåçñèñòåìíèé, ôîðìàëüíèé õàðàêòåð ï³äõîäó äî ïëàíóâàííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòÿãîì ðîêó ê³ëüê³ñòü ïðî-

åêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, âêëþ÷åíèõ äî ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, çðîñëà á³ëüø í³æ óäâ³÷³ (ç 679 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, âêëþ÷åíèõ äî ïëàí³â ðåãóëÿ-

òîðíèìè îðãàíàìè íà ïî÷àòîê ðîêó, äî 1426 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â — íà ê³íåöü ðîêó). Îêðåì³ ðåãóëÿòîðí³ îðãàíè âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü äåìîíñòðóþòü âèñîêèé ð³âåíü ïîðóøåííÿ ïðèí-

öèïó ïåðåäáà÷óâàíîñò³ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ïðîòÿãîì ðîêó ó Ì³íåíåðãîâóã³ëëÿ ê³ëüê³ñòü çàïëàíîâàíèõ äî ðîçðîáêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â çðîñëà á³ëüø í³æ ó 8 ðàç³â (ç 4 ïðî-

åêò³â íà ìîìåíò çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â äî 33 ïðîåêò³â ñòàíîì íà 31.12.2016 ðîêó); ó Ì³íàãðîïîë³òèêè — ç 46 äî 125, ó ÌÎÇ — ç 10 äî 48, ó

Ì³íåêîíîìðîçâèòêó — ç 15 äî 53, ó Ôîíä³ äåðæìàéíà — ç 17 äî 57, ó ÍÊÐÅÊÏ — ç 48 äî 102, ó Äåðæïðàö³ — ç 3 äî 11, Äåðæñïåöçâ’ÿçêó — ç 4 äî 16 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñêëàïàñü ³ íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Òàê, ó 8-ìè îáëàñòÿõ — Â³ííèöüê³é, Âîëèíñüê³é, Æèòîìèðñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Ëóãàíñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Ïîëòàâ-

ñüê³é òà ×åðêàñüê³é ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ê³ëüê³ñòü çàïëàíîâàíèõ äî ðîçðîáêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â çðîñëà á³ëüø í³æó 3 ðàçè (ç 49, çàïëàíîâàíèõ äî ðîçðîáêè íà ïî÷àòîê ðîêó, äî 155

ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â — íà ê³íåöü ðîêó).

Ó 2016 ðîö³ ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì çíèçèâñÿ ð³âåíü â³äïîâ³äíîñò³ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çàòâåðäæåíèì ïëàíàì. Òàê, 45% ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â

öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà 23% — ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ïîäàâàëèñü íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ, âçàãàë³ íå áóëè çàâ÷àñíî âêëþ÷åí³ äî ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãî-

òîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2016 ð³ê. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó 2015 ðîö³ àíàëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ñòàíîâèëè 40% òà 19% â³äïîâ³äíî.

Ïî îêðåìèõ ðåãóëÿòîðíèõ îðãàíàõ öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ á³ëüøå ïîëîâèíè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ïîäàíèõ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ, íå áóëè âêëþ÷åí³ äî â³äïîâ³äíèõ ïëàí³â. Òàê, ç â³ä-

ïîâ³äíèì ïîðóøåííÿì Ì³íåêîíîìðîçâèòêó áóëî ðîçðîáëåíî 90 â³äñîòê³â ïîäàíèõ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, Äåðæõàð÷îïðîäîì — 89 â³äñîòê³â, Ì³íîáîðîíè — 69

â³äñîòê³â, Íàöêîìô³íïîñëóã — 64 â³äñîòê³â, ÌÎÇ — 62 â³äñîòêè, Äåðæðèáãîñïîì òà ÄÔÑ — 57 â³äñîòê³â, ÄÑÍÑ — 54 â³äñîòêè, Ì³íô³íîì — 52 â³äñîòêè. Ó 3 ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â Äåðæãå-

îíàäðà, Ì³í’þñòó, Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ âçàãàë³ æîäåí ç ðîçðîáëåíèõ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùî ïîäàâñÿ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ, íå áóâ çàïëàíîâàíèé äî ðîçðîáêè ó âñòàíîâëåíî-

ìó Çàêîíîì ïîðÿäêó.

ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, ëèøå 4-ìà ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ ðåãóëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü ïðîâàäèëàñü âèêëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çàòâåðäæåíèìè ïëàíàìè ç ï³äãîòîâêè ïðî-

åêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â. Çîêðåìà ó 2016 ðîö³ ðîçðîáêó ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ó â³äïîâ³äíîñò³ ç çàòâåðäæåíèìè ïëàíàìè çä³éñíþâàëè Ì³íêóëüòóðè, Ì³íìîëîäüñïîðòó, Äåðæåíåðãîåôåê-

òèâíîñò³ òà Äåðæêîìòåëåðàä³î (ó 2015 ðîö³ — ÍÊÐÅÊÏ, Äåðæô³í³íñïåêö³ÿ, ÍÊÐÇ² òà Óêðð³÷ìîðôëîò).

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñü ³ íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ó ðÿä³ ðåã³îí³â — Â³ííèöüê³é, Âîëèíñüê³é, Êè¿âñüê³é, Ê³ðîâîãðàäñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Õàðê³âñüê³é òà ×åðêàñüê³é îá-

ëàñòÿõ á³ëüøå òðåòèíè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ïîäàíèõ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ, íå áóëè âêëþ÷åí³ äî ïëàí³â ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.

Â òîé æå ÷àñ, ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 8-ìè ðåã³îí³â — Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Îäåñüêî¿, Ñóìñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿, ×åðí³âåöüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñòåé òà ÊÌÄÀ

ðåãóëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü ïðîâàäèëàñü âèêëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çàòâåðäæåíèìè ïëàíàìè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.

Â ãðóäí³ 2016 ðîêó îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çä³éñíåíî ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, çà-

ïëàíîâàíèõ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè äî ðîçðîáêè ó 2017 ðîö³, ñòàíîâèòü 541 ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòà.

Ç íèõ ðîçðîáêó 368 ïðîåêò³â ðå³óëÿòîðíèõ àêò³â ïëàíóþòü çä³éñíèòè îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè öåíòðàëüíîþ ð³âíÿ, 173 ïðîåêò³â — îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñöåâîãî ð³âíÿ.

Ç äîòðèìàííÿì âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì òåðì³í³â òà âèìîã ç ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê çä³éñíåíî:

- íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³ — 24-ìà öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (ó 2015 ðîö³ àíàëîã³÷íà ðîáîòà ïðîâàäèëàñü 30-ìà öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè);

- íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ — 23-ìà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè (çà âèíÿòêîì Ëüâ³âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿) òà ÊÌÄÀ.

ÌÎÇ, Ì³íô³íîì, Ì³í’þñòîì, Äåðæêîìòåëåðàä³î òà Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê çä³éñíåíî ç ïîðóøåííÿì âèçíà÷å-

íèõ Çàêîíîì òåðì³í³â, Ëüâ³âñüêîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ïëàíóâàííÿ íå çä³éñíåíî âçàãàë³.

Çàòâåðäæåí³ ïëàíè ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ðîçì³ùåí³ íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè.

Ïåíñ³éíèé ôîíä òà Ì³íìîëîäüñïîðòó âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ïðîòÿãîì ðîêó çä³éñíþâàòè ðîçðîáêó ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íå ïëàíóþòü. Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äí³ ðå-

ãóëÿòîðí³ îðãàíè ïðîòÿãîì ðîêó çä³éñíþþòü ðîçðîáêó ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â òà ó íèõ âèíèêàº ïîòðåáà ó çàòâåðäæåíí³ â³äïîâ³äíèõ ïëàí³â. Çîêðåìà âæå 23.01.2017 ðîêó Ì³íìîëîäüñ-

ïîðòó çàòâåðäæåíî ïëàí ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê, íåçâàæàþ÷è íà ïîïåðåäíº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ïîòðåáè.

Ó 2016 ðîö³ çáåðåãëàñü òåíäåíö³ÿ äî çíèæåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ àêòèâíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ö³ëîìó, ùî º õàðàêòåðíèì äëÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðî-

òÿãîì òðüîõ ðîê³â ïîñï³ëü.

Çîêðåìà ïðîòÿãîì 2016 ðîêó öåíòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ðîçðîáëåíî òà íàäàíî íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ 834 ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â. Ç íèõ ðîçðîáíèêàìè

631 ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà âèñòóïàëè öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 213 — ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó 2015 ðîö³ öåíòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè îðãàíà-

ìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ðîçðîáëåíî òà íàäàíî íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ 1795 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â (1308 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ðîçðîáëåíèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿

âëàäè, 487 — ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè). Òîáòî, ó 2016 ðîö³ ð³âåíü ðåãóëÿòîðíî¿ àêòèâíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çíèçèâñÿ á³ëüø ÿê ó 2 ðàçè.

Õàðàêòåðíèì ñàìå äëÿ 2016 ðîêó ñòàëî çíèæåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ àêòèâíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ö³ëîìó ÿê öåíòðàëüíîãî, òàê ³ ì³ñöåâîãî ð³âíÿ. Â òîé ÷àñ, ÿê ó 2014 ðîö³ çíèæåííÿ

ðåãóëÿòîðíî¿ àêòèâíîñò³ îðãàí³â áóëî õàðàêòåðíèì ëèøå äëÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ, à ó 2015 — äëÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñöåâîãî ð³âíÿ.

Çà ïîçèö³ºþ ÄÐÑ îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ïðè÷èí çíèæåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ àêòèâíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó 2016 ðîö³ ñòàëî âïðîâàäæåííÿ îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ðåãó-

ëÿòîðíîãî âïëèâó (ÀÐÂ), ÿêà, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ê³ëüê³ñíèõ ðîçðàõóíê³â âèãîä ³ âèòðàò â³ä çàïðîâàäæåííÿ ðåãóëþâàííÿ, äîçâîëÿº ì³í³ì³çóâàòè âèòðàòè á³çíå-

ñó òà äåðæàâè â³ä ä³¿ íååôåêòèâíèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, çìåíøèòè àäì³í³ñòðàòèâíå íàâàíòàæåííÿ íà á³çíåñ, ùî â ðåçóëüòàò³ ñïðèÿòèìå éîãî ñòàëîìó ðîçâèòêó òà åêîíîì³¿ áþäæåòíèõ êîø-

ò³â.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî ÄÐÑ ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.03.2004

308 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ìåòîäèê ïðîâåäåííÿ àíàë³çó âïëèâó òà â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà» ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.12.2015

¹ 1151, (äàë³ — Ìåòîäèêà) ïðè ï³äãîòîâö³ àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó äî ðîçðîáëåíèõ íèìè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.

Â õîä³ ìîí³òîðèíãó ÄÐÑ ïðîàíàë³çîâàíî ðåãóëÿòîðíó ä³ÿëüí³ñòü 34-õ ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ îíîâëåíîþ Ìåòîäèêîþ — ç 15 áåðåçíÿ 2016 ðîêó.

Ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó çàñâ³ä÷èëè, ùî ç 1 ñ³÷íÿ ïî 15 áåðåçíÿ 2016 ðîêó (äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè) öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ðîçðîáëåíî òà íàäàíî

íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ 246 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, à ç 15 áåðåçíÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³) — 385 ïðîåêò³â. ²ç çàãàòüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â,

ðîçðîáëåíèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðîòÿãîì 2016 ðîêó, ðîçðîáêà 40 â³äñîòê³â ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ïðèïàäàº íà ïåðø³ 2,5 ì³ñÿö³ 2016 ðîêó, à ïðîòÿãîì íàñòóï-

íèõ 9,5 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çä³éñíåíî ðîçðîáêó 60 â³äñîòê³â. Ïðè öüîìó ãîëîâíèì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì áóëî ñàìå íåáàæàííÿ âèêîíóâàòè âèìî-

ãè îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè òà äîâîäèòè åôåêòèâí³ñòü ïðîïîíîâàíèõ â³äïîâ³äíèìè ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè ðåãóëþâàíü. Ï³äòâåðäæåííÿì ñ òîé ôàêò, ùî ç 10 ïî 15 áåðåçíÿ 2016 ðîêó äî ÄÐÑ

íàä³éøëî íà ïîãîäæåííÿ 25 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â (ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîäàíèõ äî 15 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â).

Ïîïðè äîñòàòíüî âèñîêèé (97 â³äñîòê³â) ð³âåíü ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â çä³éñíåííÿ ÀÐÂ ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ó 2016 ðîö³, ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ÀÐÂ ç äîòðèìàííÿì âèìîã

îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè ïîòðåáóº ñóòòºâîãî ïîêðàùåííÿ.

Òàê, íà ð³âí³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ëèøå 38 â³äñîòê³â ÀÐÂ, ï³äãîòîâëåíèõ çà îíîâëåíîþ Ìåòîäèêîþ, íà ìîìåíò ïîäàííÿ äî ÄÐÑ â³äïîâ³äàëè âèìîãàì îíîâëåíî¿ Ìåòîäè-

êè. Ïðè öüîìó æîäåí ç ïîäàíèõ Äåðæåêî³íñïåêö³ºþ, Äåðæãåîíàäðàìè, Äåðæåíåðãîåôåêòèâíîñò³, Ì³í’þñòîì òà Íàöïîë³ö³ºþ ÀÐÂ íå â³äïîâ³äàâ âèìîãàì Ìåòîäèêè.

Äåòàëüíèé àíàë³ç â³äïîâ³äíîñò³ ÀÐÂ âèìîãàì îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè çàñâ³ä÷èâ, ùî:

— 34 â³äñîòêè ÀÐÂ íå ì³ñòèëè ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, ÿêó ïðîïîíóâàëîñü ðîçâ’ÿçàòè øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ;

— ó 31 â³äñîòêó AÐB áóëî íåïðàâèëüíî âèçíà÷åíî ö³ë³ ðåãóëþâàííÿ àáî ö³ë³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ íå â³äïîâ³äàëè ïðîáëåì³, ÿêó ïðîïîíóâàëîñü ðîçâ’ÿçàòè øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ äåð-

æàâíîãî ðåãóëþâàííÿ;

— 36 â³äñîòê³â ÀÐÂ íå ì³ñòèëè ê³ëüê³ñíèõ òà âèì³ðþâàëüíèõ ïîêàçíèê³â ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿ çàïðîïîíîâàíîãî äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, àáî ðîçðîáíèêè îáìåæèëèñü âèçíà÷åííÿì îáî-

â’ÿçêîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî íå õàðàêòåðèçóþòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü ðåãóëÿòîðíîãî àêòà;

— 32 â³äñîòêè ÀÐÂ íå ì³ñòèëè ÿê ðîçðàõóíê³â âèòðàò ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, òàê ³ áþäæåòíèõ âèòðàò íà çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ;

— 54 â³äñîòêè ÀÐÂ, ï³äãîòîâêà ÿêèõ ïîòðåáóâàëà ïðîâåäåííÿ M-Òåñòó, íå ì³ñòèëè â³äïîâ³äíèõ ðîçðàõóíê³â.

Â³äïîâ³äí³ íåäîë³êè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ÀÐÂ áóëè õàðàêòåðí³ äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ (28 ç 34) ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ.

Ëèøå ÀÌÊÓ, Äåðæàóäèòñëóæáîþ, Äåðæêîìòåëåðàä³î, Äåðæë³ñàãåíòñòâîì, ÍÊÖÏÔÐ òà ÍÊÐÇ² çä³éñíåííÿ ÀÐÂ äî ðîçðîáëåíèõ íèìè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàëî âè-

ìîãàì îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè.

Ç ìåòîþ îïàíóâàííÿ ôàõ³âöÿìè ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè, ïî÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ÄÐÑ çàïðîâàäèëà ïðàêòèêó íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é äëÿ ïðåäñòàâíè-

ê³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè ÀÐÂ çà îíîâëåíîþ Ìåòîäèêîþ. Ïðîòÿãîì 2016 ðîêó íàäàíîþ ÄÐÑ ìîæëèâ³ñòþ ñêîðèñòàëèñü ðîçðîáíèêè á³ëüø í³æ 180 ïðî-

åêò ³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.
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Ï³ñëÿ ïðîâåäåíèõ êîíñóëüòàö³é 20 â³äñîòê³â ÀÐÂ, ðîçðîáëåíèõ ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ, çàçíàëè äîîïðàöþâàííÿ. ² â³äïîâ³äíî, íà ê³íåöü ðîêó ïèòîìà âàãà ÀÐÂ, ùî â³ä-

ïîâ³äàëè âèìîãàì îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè íà ð³âí³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çðîñëà äî 58 â³äñîòê³â.

Çä³éñíåííÿ ÀÐÂ çà îíîâëåíîþ Ìåòîäèêîþ äîçâîëÿº ðîçðîáíèêàì ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àò³â íå ëèøå îáèðàòè íàéîïòèìàëüí³øèé ìåòîä âèð³øåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ïðîáëåìè, àëå é îáãðóíòîâà-

íî äîâåñòè åôåêòèâí³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.

Â õîä³ ïðèâåäåííÿ ÀÐÂ ó â³äïîâ³äí³ñòü ç âèìîãàìè îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè äîîïðàöþâàííÿ çàçíàëà íèçêà ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ìåòîþ ÿêèõ º ñïðîùåííÿ óìîâ âåäåííÿ á³çíåñó, à ñàìå:

ïðîåêòîì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäèêè íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ», ðîçðîáíèêîì ÿêî¿ âèñòóïàâ

Äåðæãåîêàäàñòð, ïåðåäáà÷àëîñü âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä ïðîâåäåííÿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ç óðàõóâàííÿì áàë³â áîí³òåòó çåìåëü.

Ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà Ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó çàñâ³ä÷èëî, ùî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ïðîåêòó ïîñòàíîâè ïîòðåáóâàòèìå â³ä âëàñíèê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ

çåìåëü ðàçîâî¿ âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ îö³íêè çåìåëü çà íîâîþ ìåòîäèêîþ ó ðîçì³ð³ 2,5 ìëðä ãðí. Îäíàê ïðîâåäåííÿ ïåðåîö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äîçâîëèòü ¿õ âëàñíèêàì çàîùàäèòè ïî-

íàä 9 ìëðä ãðí çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿ ô³ñêàëüíîãî íàâàíòàæåííÿ.

�� ïðîåêòîì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 âåðåñíÿ 2015 ð. ¹ 795», ðîçðîáíèêîì ÿêî¿ âèñòóïàëî Ì³íåíåðãîâóã³ë-

ëÿ, ïåðåäáà÷àëîñü âíåñòè çì³íè äî Ïîðÿäêó ñòâîðåííÿ ñòðàõîâîãî çàïàñó ïðèðîäíîãî ãàçó â ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ñòðàõîâîãî çàïàñó ãàçó ç 50% äî 10% â³ä çàïëàíîâàíèõ ì³ñÿ÷íèõ

îáñÿã³â ïîñòàâêè.

Çä³éñíåí³ â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ àíàë³çó âïëèâó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ðîçðàõóíêè äîçâîëèëè âñòàíîâèòè, ùî ñóìàðí³ âèòðàòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âåëèêîãî òà ñåðåäíüî-

ãî ï³äïðèºìíèöòâà íà ñòâîðåííÿ ñòðàõîâîãî çàïàñó ãàçó ó ðîçì³ð³ 50% â³ä çàïëàíîâàíèõ ì³ñÿ÷íèõ îáñÿã³â ïîñòàâêè ñòàíîâëÿòü ìàéæå 2,5 ìëðä ãðí ùîì³ñÿöÿ.

Çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ñòðàõîâîãî çàïàñó ïðèðîäíîãî ãàçó äî 10% â³ä çàïëàíîâàíèõ ì³ñÿ÷íèõ îáñÿã³â ïîñòàâêè äîçâîëèòü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çàîùàäèòè íà ö³é ïðîöåäóð³ ìàéæå 2

ìëðä ãðí.

�� ïðîåêòîì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè (ùîäî îïîäàòêóâàííÿ îïåðàö³é ç áðóõòîì ÷îðíèõ ìåòàë³â çà ïîáóòîâèõ â³äõîä³â», ðîçðîáíèêîì ÿêîãî âèñòó-

ïàëî Ì³íåêîíîìðîçâèòêó, ïåðåäáà÷àëîñü âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ ïîâíîãî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ç

³ìïîðòó áðóõòó ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, à òàêîæ çâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ äîõ³ä ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèé çà çäàíèé áðóõò ÿê êîëüîðîâèõ, òàê ³ ÷îðíèõ ìåòàë³â.

Ìåòîþ íîâàö³¿ º äåò³í³çàö³ÿ ðèíêó ìåòàëîáðóõòó, ÿêèé, çà îö³íêîþ â³äîìñòâà, ñüîãîäí³ çíàõîäèòüñÿ çäåá³ëüøîãî ïîçà ìåæàìè äåðæàâíîãî îáë³êó òà êîíòðîëþ, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ çàãîò³â-

ë³ áðóõòó äëÿ ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó. Çà ïðîãíîçîì öå äîçâîëèòü âèâåñòè ç ò³í³ ï³äïðèºìíèöüêèé ñåêòîð ç ð³÷íèì ô³íàíñîâèì îáñÿãîì áëèçüêî 20 ìëðä ãðí.

Çä³éñíåí³ â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ àíàë³çó âïëèâó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ðîçðàõóíêè äîçâîëèëè âñòàíîâèòè, ùî çâ³ëüíåííÿ îïåðàö³é ç ìåòàëîáðóõòîì â³ä ïîäàòêó íà äîäàíó âàð-

ò³ñòü äîçâîëèòü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðàöþþòü ó ëåãàëüí³é ïëîùèí³, çàîùàäèòè ïîíàä 1,5 ìëðä ãðí íà ð³ê, à òàêîæ ñòèìóëþâàòè ìàëèé á³çíåñ äî ëåãàë³çàö³¿, ùî çìîæå çàáåçïå÷è-

òè äîäàòêîâ³ 15 ìëí ãðí ºäèíîãî ïîäàòêó ùîð³÷íî.

�� ïðîåêòîì íàêàçó Äåðæàâíî¿ àâ³àö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî Ïðàâèë ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ êîíòðîëþ ïîëüîò³â öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿ Óêðà¿íè», ðîçðîáíèêîì ÿêîãî

âèñòóïàëà Äåðæàâ³àñëóæáà, ïåðåäáà÷àëîñü ñêàñóâàííÿ ï³âð³÷íîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó äëÿ ïåðñîíàëó ñóá’ºêò³â öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿, à òàêîæ îãëÿä³â ï³ñëÿ â³äïóñòêè òà äîâãîòðèâàëîãî â³äðÿ-

äæåííÿ.

Ïðè öüîìó â³äì³íà äîäàòêîâèõ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â íå âïëèâàº íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïîëüîò³â, îñê³ëüêè äàíå ïèòàííÿ âðåãóëüîâàíå íèçêîþ ì³æíàðîäíèõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â

Óêðà¿íè.

Ïðîâåäåí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêè ñâ³ä÷àòü, ùî â³äì³íà çàçíà÷åíèõ îãëÿä³â ïðèçâåäå äî ùîð³÷íî¿ åêîíîì³¿ óêðà¿íñüêèìè àâ³àêîìïàí³ÿìè ïîíàä 9 ìëí ãðí

Çã³äíî ³ç ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, ó 2016 ðîö³ ïîã³ðøèâñÿ ð³âåíü âèêîíóâàíîñò³ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âèìîãè Çàêîíó â ÷àñòèí³ îïðèëþäíåííÿ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â. Ìàéæå âäâ³÷³, äî

6,2 â³äñîòêà (ïðîòè 3,5 â³äñîòêà ó 2015 ðîö³) çðîñëà ïèòîìà âàãà ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùîäî ÿêèõ ÄÐÑ áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïðî çàëèøåííÿ òàêèõ ïðîåêò³â áåç ðîçãëÿäó ç ïðè÷èí ¿õ

íå îïðèëþäíåííÿ. Çàãàëîì ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ç ïðè÷èí íå îïðèëþäíåííÿ çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó 52 ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â (32 ïðîåêòè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà 20 ïðî-

åêò³â — ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè).

Â³äïîâ³äí³ ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó áóëè âèÿâëåí³ ó ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ 17-òè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè — Ì³íàãðîïîë³òèêè, Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, Äåðæë³ñãîñïó, Íàö-

ïîë³ö³¿, ÄÑÍÑ, Äåðæãåîíàäðà, Ì³íåêîíîìðîçâèòêó, Ì³íåíåðãîâóã³ëëÿ, Ì³íîáîðîíè, ÌÎÍ, ÌÎÇ, Ì³íñîöïîë³òèêè, Ì³íô³íó, Äåðæàóäèòñëóæáè, Ôîíäó äåðæìàéíà, Íàöêîìô³íïîñëóã, ÍÊÐÇ². Ïî-

ïðè çðîñòàííÿ ïèòîìî¿ âàãè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùîäî ÿêèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè ó 2016 ðîö³ íå ïðîâàäèëîñü îïðèëþäíåííÿ, ê³ëüê³ñòü ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â â ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ áó-

ëè çàô³êñîâàí³ â³äïîâ³äí³ ïîðóøåííÿ ó 2016 ðîö³, çìåíøèëàñü äî 17-òè ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â (ïðîòè 27-ìè â ó 2015 ðîö³ ).

Íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çàô³êñîâàíî íå ëèøå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ÿê³ ïîäàâàëèñü íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ áåç îïðèëþäíåííÿ, àëå é çá³ëü-

øèëàñü ê³ëüê³ñòü ðåã³îí³â, â ÿêèõ çàô³êñîâàíî â³äïîâ³äíå ïîðóøåííÿ.

Òàê, ÿêùî ó 2015 ðîö³ ó 6 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè áóëî âèÿâëåíî ëèøå 9 âèïàäê³â ïîðóøåííÿ ïðèíöèïó ïðîçîðîñò³ òà âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, òî ó 2016 ðîö³ â³äïîâ³äí³ ïîðóøåííÿ áóëè âè-

ÿâëåí³ ó 12-òè ðåã³îíàõ ïðè ï³äãîòîâö³ 20 ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â. Çîêðåìà â³äïîâ³äí³ ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó áóëè âèÿâëåí³ ó ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè Â³ííèöüêî¿, Âîëèíñüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, Êè¿âñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Ð³âíåíñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ òà ×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé.

Ó 2016 ðîö³ ñïîñòåð³ãàëîñü ïîã³ðøåííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â âèìîãàì òà ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî º çðîñ-

òàííÿ ïèòîìî¿ âàãè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùîäî ÿêèõ ÄÐÑ ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó â ïîãîäæåíí³ ç 26 â³äñîòê³â ó 2015 ðîö³ äî 36 â³äñîòê³â ó 2016 ðîö³.

Íà ð³âí³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè, âèçíàíî ïðàêòè÷íî êîæåí òðåò³é ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòà (àáî

29,8 â³äñîòêà), íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè — êîæåí äðóãèé ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòà (àáî 54,4 â³äñîòêà).

Ïî îêðåìèõ ðåãóëÿòîðíèõ îðãàíàõ öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ á³ëüøå ïîëîâèíè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ïîäàíèõ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ, áóëè âèçíàí³ òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì òà

ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè. Çîêðåìà íå â³äïîâ³äàëè ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè 55,6 â³äñîòêà ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, 66,7

â³äñîòê³â — Äåðæãåîíàäðà, ïî 50 â³äñîòê³â — Ì³í³íôðàñòðóêòóðè, Äåðæåíåðãîåôåêòèâíîñò³, Äåðæë³ñàãåíòñòâà. À æîäåí ç ðîçðîáëåíèõ òà ïîäàíèõ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîð-

íèõ àêò³â Íàöïîë³ö³¿, Äåðæâîäàãåíòñòâà, Äåðæåêî³íñïåêö³¿ òà Ì³íêóëüòóðè íå â³äïîâ³äàâ ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Â òîé æå ÷àñ, âñ³ ïîäàí³ íà ïîãîäæåííÿ ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ðîçðîáëåí³ Ì³íìîëîäüñïîðòó, ÄÀÁ², Äåðæô³íìîí³òîðèíãó, ÏÔÓ, ÀÌÊ, Äåðæêîìòåëåðàä³î, ÄÊÀÓ, Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ,

ÍÊÖÏÔÐ â³äïîâ³äàëè ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó 14 îáëàñòÿõ (Â³ííèöüê³é, Äîíåöüê³é, Æèòîìèðñüê³é, Çàêàðïàòñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Êè¿âñüê³é, Ëóãàíñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Îäåñüê³é, Ïîëòàâñüê³é,

Ð³âíåíñüê³é, Õàðê³âñüê³é, Õìåëüíèöüê³é òà ×åðêàñüê³é) á³ëüøå 50 â³äñîòê³â ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â áóëè âèçíàí³ òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàëè ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè. À

ó Âîëèíñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é òà Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñòÿõ æîäåí ç ïîäàíèõ íà ïîãîäæåííÿ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íå â³äïîâ³äàâ ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Ëèøå ó 3-õ peã³îíàõ (Ëüâ³âñüê³é, Ñóìñüê³é ³ Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñòÿõ) âñ³ ïîäàí³ íà ïîãîäæåííÿ ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â³äïîâ³äàëè ïðèíöèïàì äåð-

æàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çàïðîâàäæåííÿ ðåãóëþâàíü, íàñë³äêîì ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ ìîãëî ñòàòè ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ çëîâæèâàíü

â îêðåìèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÄÐÑ áóëî â³äìîâëåíî â ïîãîäæåíí³ òàêèõ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ðîçðîáëåíèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî íå â³äïîâ³äà-

ëè ïðèíöèïàì äåðæàâíî ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ìàëè ñóòòºâèé âïëèâ ÿê íà îêðåì³ ñôåðè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ íà åêîíîì³êó Óêðà¿íè â ö³ëîìó.

Ñåðåä íèõ, çîêðåìà:

�� ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè ç ìåòîþ âèäîáóâàííÿ åíåðãåòè÷íèõ êîðèñíèõ êîïàëèí»,

ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî ðÿäó çàêîí³â Óêðà¿íè, çîêðåìà, äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íàôòó ³ ãàç» òà Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü Ì³íåíåðãîâóã³ë-

ëÿ íà Ì³íïðèðîäè ï³ä ÷àñ âèäà÷³ ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè òà ïðîâåäåííÿ ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò.

Â³äïîâ³äíî äî ÀÐÂ çàêîíîïðîåêò ðîçðîáëåíèé ç ìåòîþ, çîêðåìà, çìåíøåííÿ íàäì³ðíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî òèñêó íà êîðèñòóâà÷³â íàäðàìè.

Íàòîì³ñòü ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðîöåäóð òà äîêóìåíò³â ó ñôåð³ êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, à ñàìå: ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòó äî-

ñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè òà ïðîåêòó òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè ðîäîâèùà (ïîêëàäó), à òàêîæ ïîäàííÿ ºäèíîãî òåõíîëîã³÷íîãî ïðîåêòíîãî äîêóìåíòà.

Çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðîöåäóð òà äîêóìåíò³â ñòâîðèòü äîäàòêîâå àäì³í³ñòðàòèâíå òà ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ íà ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôå-

ð³ êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè ç ìåòîþ âèäîáóâàííÿ åíåðãåòè÷íèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. Ïðè öüîìó ðîçðîáíèêîì ïðîåêòó â ÀÐÂ íå íàâåäåíî áóäü-ÿêèõ ðîçðàõóíê³â âèòðàò ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-

íÿ íà âèêîíàííÿ öèõ äîäàòêîâèõ ïðîöåäóð;

�� ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ», ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñü âíåñòè çì³íè äî ïðîöåäóðè åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè, âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó

íà äîâê³ëëÿ. Çîêðåìà ïåðåäáà÷àëîñü çàïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ, ïðèõîâàíèõ çà íîâèìè íàçâàìè, äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, à ñàìå «ð³øåííÿ ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» òà

«îñòàòî÷íå ð³øåííÿ» çà ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ êðèòåð³¿â òà ïðîöåäóð ïðèéíÿòòÿ ÷è â³äìîâó ó ïðèéíÿòò³ òàêèõ ð³øåíü.

Àíàë³ç ïðîåêòó âñòàíîâèâ, ùî çàêîíîïðîåêò ìàº óïåðåäæåíèé õàðàêòåð òà óñêëàäíþº äîçâ³ëüí³ ïðîöåäóðè åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè. Ïðè öüîìó ðîçðîáíèêîì íå ïðîâåäåíî áóäü-ÿêîãî àíà-

ë³çó íàñë³äê³â ïðèéíÿòòÿ äëÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³, â³äñóòí³ ðîçðàõóíêè âèòðàò ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà ïðîõîäæåííÿ çàïðîïîíîâàíèõ ïðîöåäóð.

Êð³ì òîãî, çàì³ñòü äåðåãóëÿö³¿ ó ñôåð³ îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ó çàêîíîïðîåêò³ ïðîïîíóºòüñÿ ñèñòåìà áàãàòîð³âíåâîãî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â çàÿâíèêîì, ùî íå ò³ëü-

êè çíà÷íî çá³ëüøèòü ÷àñîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ çàòðàòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, àëå ³ ñòâîðèòü äîäàòêîâ³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè.

Ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ ÄÐÑ, çàêîíîïðîåêò áóëî âåòîâàíî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè;

�� ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12 êâ³òíÿ 2002 ð. ¹ 522», ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñü âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿ Ïî-

ðÿäîê ï³äêëþ÷åííÿ äî ãëîáàëüíèõ ìåðåæ ïåðåäà÷³ äàíèõ.

Ïðîåêò ðîçðîáëåíî íà âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â ùîäî äåðåãóëÿö³¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ñïðîùåííÿ óìîâ ï³äêëþ÷åííÿ àáîíåíò³â äî ãëîáàëüíèõ ìåðåæ ïåðåäà÷³ äàíèõ.

Ïðîòå àíàë³ç ïðîåêòó çàñâ³ä÷èâ, ùî çàïðîïîíîâàí³ çì³íè íîñÿòü ôîðìàëüíèé, äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð. Ó ïðîåêò³ â³äñóòí³é ÷³òêèé òà ïðîçîðèé ïîðÿäîê, ÿêîãî ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñü àáî-

íåíòè òà îïåðàòîðè ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè ï³äêëþ÷åííÿ äî ãëîáàëüíèõ ìåðåæ ïåðåäà÷³ äàíèõ.

Òîáòî, çàçíà÷åíèé ïðîåêò ïî ñâî¿é ñóò³ íå ñïðÿìîâàíèé íà ñïðîùåííÿ óìîâ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ö³é ñôåð³, à º ëèøå ³ì³òàö³ºþ äåðåãóëÿö³¿, àäæå ðîçì³ð àäì³í³ñòðàòèâíîãî

íàâàíòàæåííÿ íà ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðè öüîìó çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì;

Ó ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ïóíêòó 2 Ïîðÿäêó âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ», ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñü âñòàíîâèòè òðèâàë³ñòü îïå-

ðàö³éíîãî äíÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà ðîçðàõóíê³â êîðèãóâàííÿ ê³ëüê³ñíèõ ³ âàðò³ñíèõ ïîêàçíèê³â äî ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ç 8-00 äî 19-00 ùîäåííî.

Âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó îïåðàö³éíèé äåíü äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ñêîðîòèâñÿ á ç 23 äî 11 ãîäèí íà äîáó, òîáòî á³ëüøå, í³æ âäâ³÷³. Çà òâåðäæåííÿì ðîçðîáíèêà, öå á äî-

çâîëèëî çàáåçïå÷èòè áåçïåðåá³éíó ðîáîòó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ÄÔÑ.
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Ïðè öüîìó, ðîçðîáíèêîì íå äîâåäåíî íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó, íå îö³íåíî ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ªÐÏÍ, íå ïðèâåäåíî ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ùîäî ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ ïî-

äàòêîâèõ íàêëàäíèõ çà äîáó òà íå ïðîðàõîâàíî ó ãðîøîâîìó âèì³ð³ íàñë³äêè äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ìàëîãî á³çíåñó, â³ä ñêîðî÷åííÿ îïåðàö³éíîãî äíÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïî-

äàòêîâèõ íàêëàäíèõ.

Ïðîåêò âèêëèêàâ áóðõëèâó íåãàòèâíó ðåàêö³þ á³çíåñ-ñï³ëüíîòè. Çà ïîçèö³þ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â äåííèé ÷àñ ªÐÏÍ ó çâ’ÿçêó ç âåëèêèì íàâàíòàæåí-

íÿì âæå ïðàöþº íåêîðåêòíî, ùî ñòâîðþº íåçðó÷íîñò³ äëÿ á³çíåñó, à ñêîðî÷åííÿ îïåðàö³éíîãî äíÿ ìîæå âçàãàë³ ïðèçâåñòè äî íåìîæëèâîñò³ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â îïå-

ðàö³éíèé ÷àñ.

Ó 2016 ðîö³ çáåðåãëàñü íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ïðèéíÿòèõ ç ïîðóøåííÿì âèìîã Çàêîíó â ÷àñòèí³ îáîâ’ÿçêîâîñò³ ïîäàííÿ ¿õ íà ïîãîäæåííÿ äî

ÄÐÑ.

Òàê, ïðîòÿãîì 2016 ðîêó âèÿâëåíî ïðèéíÿòòÿ 90 ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ÿê³ íå ïîäàâàëèñü ó âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì ïîðÿäêó íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ. Ç íèõ, ðîçðîáíèêàìè 50 ðåãóëÿòîðíèõ

àêò³â âèñòóïàëè öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 40 — ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Çàãàëüí³ îáñÿãè ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â áåç ïîãîäæåííÿ ç ÄÐÑ íà ð³âí³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó 2016 ðîö³ ïðàêòè÷íî íå çì³íèëèñü ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì. Òàê,

ÿêùî ó 2015 ðîö³ ç â³äïîâ³äíèì ïîðóøåííÿì öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè áóëî ïðèéíÿòî 52 ðåãóëÿòîðíèõ àêòè, òî ó 2016 — 50 ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â. Íàòîì³ñòü, â³äáóëîñü ðîç-

øèðåííÿ êîëà ðîçðîáíèê³â, â ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ âèÿâëåíî â³äïîâ³äíå ïîðóøåííÿ (ç 8-ìè — ó 2015 ðîö³, äî 14-òè — ó 2016).

Çîêðåìà, â³äïîâ³äíå ïîðóøåííÿ âèÿâëåíî ó ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ Ì³íåêîíîìðîçâèòêó, Ì³íïðèðîäè, Ì³íåíåðãîâóã³ëëÿ, ÌÎÇ, Ì³íîñâ³òè, Ì³íô³íó, Ì³í’þñòó, Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ,

ÍÊÐÅÊÏ, ÍÊÐÇ², ÔÃÂÔÎ, ÍÀÇÊ, Íàöêîìô³íïîñëóã òà ÍÊÖÏÔÐ.

Ó 2016 ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ïðèéíÿòèõ áåç ïîãîäæåííÿ ç ÄÐÑ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â (29 ç 50) ñòàíîâëÿòü âëàñí³ ðåãóëÿòîðí³ àêòè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à 21 ðåãóëÿòîðíèé

àêò — Óðÿäîâ³ ð³øåííÿ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó 2015 ðîö³ âëàñí³ ðåãóëÿòîðí³ àêòè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðèéíÿòèõ áåç ïîãîäæåííÿ ç ÄÐÑ ñòàíîâèëè òðåòèíó (14 ç 52), â³ä çàãàëü-

íî¿ ê³ëüêîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ïðèéíÿòèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè áåç ïîãîäæåííÿ ç ÄÐÑ.

Íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â ó 2016 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü âèìîã Çàêîíó ùîäî îáîâ’ÿçêîâîñò³ ïîãîäæåííÿ ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ç ÄÐÑ çðîñëà âäâ³÷³ ç 20-òè — ó 2015

ðîö³ äî 40-êà — ó 2016.

Ó Â³ííèöüê³é, Âîëèíñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Çàïîð³çüê³é, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é, Êè¿âñüê³é, Ê³ðîâîãðàäñüê³é, Ëóãàíñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Ð³âíåíñüê³é, Ñóìñüê³é, ×åðí³âåöüê³é òà

×åðí³ã³âñüê³é îáëàñòÿõ çðîñëà ïèòîìà âàãà ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ïðèéíÿòèõ ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè áåç ïîãîäæåííÿ ç ÄÐÑ.

Ó ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ëèøå 4-õ ðåã³îí³â — Äîíåöüêî¿, Çàêàðïàòñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿ òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñòåé ïðîòÿãîì ðîêó íå âèÿâëåíî æîäíîãî ôàêòó ïðèé-

íÿòòÿ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â áåç ïîãîäæåííÿ ç ÄÐÑ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó 2015 ðîö³ òàêèõ ðåã³îí³â áóëî 8.

Ïðîòÿãîì 2016 ðîêó äî ÄÐÑ íàä³éøëî 780 çâ³ò³â ïðî â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â. Ç íèõ, 603 çâ³òè íàäàíî ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ, 177 çâ³-

ò³â — ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó 2015 ðîö³ öåíòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè äî ÄÐÑ íàäàíî 1324 çâ³òè ïðî â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâ-

íîñò³ ä³¿ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â (ç íèõ, 1021 çâ³ò áóëî íàäàíî öåíòðàëüíèìè îð³àíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 303 çâ³òè — ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè).

Ïîð³âíþþ÷è îáñÿãè íàäõîäæåííÿ çâ³ò³â ó 2016 òà 2015 ðîêàõ ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî â³äáóëîñü ñóòòºâå (íà 40 â³äñîòê³â) çíèæåííÿ ð³âíÿ äîòðèìàííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèìîãè

Çàêîíó ùîäî â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿ ïðèéíÿòèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ðåãóëÿòîðíèõ îðãàí³â öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ (20 ç 34) ñêîðîòèëè îáñÿã ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïî â³äñòåæåííþ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, à 6-ìà ì³í³ñòåðñòâà-

ìè òà â³äîìñòâàìè — ÄÑÍÑ, Ì³íìîëîäüñïîðòó, Äåðæãåîêàäàñòðîì, Ì³íñîöïîë³òèêè, Äåðæãåîíàäðà, Äåðæêîìòåëåðàä³î — ïðîòÿãîì ðîêó æîäíîãî çâ³òó ïðî â³äñòåæåííÿ ðåãóëÿòîðíèõ àê-

ò³â äî ÄÐÑ íå ïîäàíî, òîáòî â³äïîâ³äí³ âèìîãè Çàêîíó âçàãàë³ íå âèêîíóâàëèñü.

Íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðàêòè÷íî ïîëîâèíà îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é (12 ç 25) ñêîðîòèëè îáñÿã ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïî â³äñòåæåííþ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³¿ ðå-

ãóëÿòîðíèõ àêò³â ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì. Íàéá³ëüøå ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó Çàêàðïàòñüê³é, ²âà-

íî-Ôðàíê³âñüê³é, Êè¿âñüê³é, Ê³ðîâîãðàäñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Õåðñîíñüê³é òà ×åðí³âåöüê³é îáëàñòÿõ. À ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ âæå äðóãèé ð³ê

ïîñï³ëü íå ïîäàíî äî ÄÐÑ æîäíîãî çâ³òó ïðî â³äñòåæåííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ çàõîä³â ç â³äñòåæåííÿ 8-ìà ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ — Ì³íåêîíîìðîçâèòêó, ÌÎÇ, Ì³íðåã³îíîì, Ì³íô³íîì, ÄÔÑ, Íàöêîìô³íïîñëóã, Äåðæ-

ô³í³íñïåêö³ºþ, Äåðæñòàòîì òà ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 7-ìè ðåã³îí³â — Çàïîð³çüêî¿, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Ñóìñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿ òà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñ-

òåé ñòîñîâíî 44-õ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ àáî âíåñåííÿ çì³í äî íèõ.

Ñòàíîì íà 01.01.2017 ðîêó 4-ìà ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ (ÌÎÇîì, Ì³íô³íîì, ÄÔÑ òà Íàöêîìô³íïîñëóã) âæå ñêàñîâàíî àáî âíåñåíî çì³íè äî 5-òè ðåãóëÿ-

òîðíèõ àêò³â. Òîáòî òðåòèíà ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùî ïîòðåáóâàëè ñêàñóâàííÿ àáî âíåñåííÿ çì³í (5 ç 17) íà ð³âí³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, âæå çàçíàëà ôàêòè÷íîãî ïå-

ðåãëÿäó.

Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ÿê ³ ó ïîïåðåäí³ ðîêè ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè îáìåæóþòüñÿ ëèøå âèçíàííÿì ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íååôåêòèâíèìè, íå âæèâàþ÷è ïðè öüîìó áóäü-ÿêèõ ïðàê-

òè÷íèõ çàõîä³â ùîäî ¿õ ñêàñóâàííÿ àáî ïåðåãëÿäó.

Ñòàíîì íà 01.01.2017 ðîêó ç 17-òè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùîäî ÿêèõ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ñêàñóâàííÿ àáî âíåñåííÿ çì³í äî íèõ,

ëèøå 4 ðåãóëÿòîðí³ àêòè Ëóãàíñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿ òà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é çàçíàëè ïåðåãëÿäó.

Ç ìåòîþ óñóíåííÿ íàäì³ðíîãî àáî íååôåêòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÐÑ ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ðîçãëÿíóòî ïîíàä 140 çâåðíåíü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðî íååôåê-

òèâí³ñòü ä³¿ îêðåìèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â òà ñòâîðåííÿ öèìè àêòàìè ïåðåøêîä ó çä³éñíåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíèõ ñêàðã ÄÐÑ ïðîòÿãîì ðîêó ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó áëèçüêî 50 ðåãóëÿòîðí³é: àêò³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ ïðèíöèïàì äåðæàâ-

íî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ åêñïåðòèçè ñòîñîâíî 5-òè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â ÄÐÑ ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü óñóíåííÿ ïîðóøåíü ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ðå-

ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Çîêðåìà, ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü óñóíåííÿ ïîðóøåíü ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè áóëè ïðèéíÿòè ùîäî:

��íàêàçó Ì³íñîöïîë³òèêè â³ä 18.04.2012 ¹ 215 «Äåÿê³ ïèòàííÿ ïðèäáàííÿ òåõí³÷íèõ òà ³íøèõ çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿», ïîëîæåííÿ ÿêîãî íå âðàõîâóâàëè âñ³õ àëüòåðíàòèâ ùîäî âèçíà÷åííÿ îá’ºê-

òèâíèõ âèìîã äî ï³äïðèºìñòâ, ó òîìó ÷èñë³ âèìîã òåõí³÷íîãî ðåãëàìåíòó ùîäî ìåäè÷íèõ âèðîá³â, ïðè çàáåçïå÷åíí³ òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, ä³òåé-³íâàë³ä³â òà

³íøèõ îñ³á, çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Çã³äíî ç íàêàçîì Ì³íñîöïîë³òèêè â³ä 9 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 871 öåé ðåãóëÿòîðíèé àêò âòðàòèâ ÷èíí³ñòü;

�� íàêàçó Ì³íïðèðîäè â³ä 10.09.2008 ¹ 464 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêî-

íîäàâñòâà», ÿêèé íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïèòàííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ³ íàãëÿäó âðåãóëüîâàí³ ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè, âèçíà÷àº îêðåìèé ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñïî-

äàðþâàííÿ ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ó âñòàíîâëåí³ Çàêîíîì òåðì³íè Ð³øåííÿ ÄÐÑ áóëî îñêàðæåíî. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè ÄÐÑ áóëî âèìóøåíî ñêàñóâàòè â³äïîâ³äíå Ð³øåííÿ;

�� íàêàçó Äåðæïðàö³ â³ä 15.05.2005 ¹ 87 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³çàö³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26.05.2004 ¹ 687»,

ôîðìà òà ð³âåíü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿêîãî íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à çàïðîâàäæåíèé ðåãóëÿòîðíèé ìåõàí³çì ñòâîðþâàâ øòó÷í³ îáìåæåííÿ òà âèçíà÷àâ íåïå-

ðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì âèìîãè ùîäî ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî îãëÿäó ìåõàí³çì³â òà âèðîáíè÷îãî óñòàòêóâàííÿ, ùî çà ðàõóíîê íàäì³ðíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî íàâàíòàæåííÿ ïðè-

çâîäèëî äî äîäàòêîâèõ âèòðàò êîøò³â òà ÷àñó ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ.

Çã³äíî ç íàêàçîì Ì³íñîöïîë³òèêè â³ä 05.09.2016 ¹ 98 öåé ðåãóëÿòîðíèé àêò âòðàòèâ ÷èíí³ñòü;

�� íàêàçó Ì³íô³íó â³ä 11.02.16 ¹ 49 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðì çâ³ò³â ùîäî âèðîáíèöòâà é îá³ãó ñïèðòó, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà ïîðÿäê³â ¿õ çàïîâíåííÿ», ïðàêòè÷íå çàñòî-

ñóâàííÿ ÿêîãî ñïðè÷èíèëî íèçêó ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñêëàäí³ñòþ çàïîâíåííÿ çâ³òíèõ ôîðì, íåìîæëèâ³ñòþ ¿õ êîðèãóâàííÿ òà íàäì³ðíèìè ô³íàíñîâèìè ñàíêö³ÿìè çà äîïóùåííÿ ïîìèëîê

ïðè çàïîâíåí³ çâ³òíîñò³ ñóá’ºêòàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçäð³áíó òîðã³âëþ àëêîãîëüíèìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè.

Ó âñòàíîâëåí³ Çàêîíîì òåðì³íè ð³øåííÿ ÄÐÑ íå âèêîíàíî. Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 28 Çàêîíó ä³þ íàêàçó Ì³íô³íó â³ä 11.02.16 ¹ 49 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðì çâ³ò³â ùîäî âè-

ðîáíèöòâà é îá³ãó ñïèðòó, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà ïîðÿäê³â ¿õ çàïîâíåííÿ» çóïèíåíî òà ïîâ³äîìëåíî Ì³í’þñò ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³ä-

íîãî íàêàçó;

�� íàêàçó ÌÂÑ â³ä 07.12.2009 ¹ 515 «²íñòðóêö³ÿ ïðî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà êîíòðîëþ çà ï³äãîòîâêîþ, ïåðåï³äãîòîâêîþ òà ï³äâèùåííÿì

êâàë³ô³êàö³¿ âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â» â ÷àñòèí³ ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà êîíòðîëþ çà ï³äãîòîâêîþ, ïåðåï³äãîòîâêîþ òà ï³äâèùåííÿì êâàë³ô³êàö³¿ âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿêèì âñòà-

íîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íå ìîíîïîëüíå ïðàâî îðãàí³â ÌÂÑ ùîäî âèäà÷³ áëàíê³â â³äïîâ³äíèõ ñâ³äîöòâ, à òàêîæ ïîðÿäîê âåäåííÿ îáë³êó öèõ áëàíê³â òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ¿õ âèêîðèñòàííÿì,

àíàëîã³÷íèé òîìó, ÿêèé áóâ âèçíà÷åíèé äëÿ áëàíê³â ñóâîðî¿ çâ³òíîñò³.

Òåðì³í âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ íàðàç³ ùå íå çàê³í÷èâñÿ.

Ï³äñóìîâóþ÷è çàçíà÷åíå, äî îñíîâíèõ òåíäåíö³é ó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ìîæíà â³äíåñòè:

— çáåðåæåííÿ áåçñèñòåìíîãî, ôîðìàëüíîãî õàðàêòåðó ïðîâåäåííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïëàíóâàííÿ âëàñíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

— çáåðåæåííÿ òåíäåíö³¿ äî çíèæåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ àêòèâíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ö³ëîìó;

— ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îáãðóíòîâàíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíèõ ð³øåíü øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîñò³ çä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè «cost-benefit analysis» (îö³íêè âèòðàò

òà åêîíîì³÷íèõ âèãîä) òà SMI-test;

— çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ðîçðîáëåíèõ òà ïðèéíÿòèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì ïîðÿäêó â ÷àñòèí³ îáîâ’ÿçêîâî-

ñò³ ïîäàííÿ ¿õ íà ïîãîäæåííÿ äî ÄÐÑ.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ïð³îðèòåòàìè ó çàáåçïå÷åíí³ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó 2017 ðîö³ ìàþòü ñòàòè:

— íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»;

— çàáåçïå÷åííÿ íåóõèëüíîãî äîòðèìàííÿ ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè îíîâëåíî¿ Ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ àíàë³çó âïëèâó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ùîäî îáîâ’ÿçêîâîñò³ çä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîðíèìè

îðãàíàìè «cost-benefit analysis» (îö³íêè âèòðàò òà åêîíîì³÷íèõ âèãîä) òà SMI-test;

— ïðîäîâæåííÿ ïðàêòèêè ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³ ôàõ³âö³â öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³öîäî çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâíó

ðåãóëÿòîðíó ïîë³òèêó â ÷àñòèí³ îáîâ’ÿçêîâîñò³ çä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîðíèìè îðãàíàìè «cost-benefit analysis» (îö³íêè âèòðàò òà åêîíîì³÷íèõ âèãîä) òà SMI-test;

— àêòèâíå çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñ-ñåðåäîâèùà, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü à òàêîæ ì³æíàðîäíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ åêñïåðò³â òà íàóêîâö³â äî ó÷àñò³ ó ôîðìóâàíí³ ïîë³òèêè ÷åðåç ìåõà-

í³çìè Ì-Òåñòó;

— ïîñèëåííÿ ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà äåðåãóëÿö³¿.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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TOB «ÕÎËÄ ÃÐÓÏ» ïîâ³äîìëÿº ìåøêàíö³â, ùî ðîçðàõîâàíèé çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869, åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé
òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ñòàíîâèòü ïî
áóäèíêàõ çà àäðåñàìè: 

ì.Êè¿â, âóë.Ìåòðîëîã³÷íà, áóä.¹7-Á =7,98ãðí/ì.êâ çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.
ì.Êè¿â, âóë.Ìåòðîëîã³÷íà, áóä.¹15 =7,11 ãðí/ì.êâ çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.
ì.Êè¿â, âóë.Ìåòðîëîã³÷íà, áóä.¹15-À =7,64ãðí/ì.êâ çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.
Ç ïåðåë³êîì ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòþ òà ïåð³îäè÷í³ñòþ âèêîíàííÿ âè ìîæåòå

îçíàéîìèòèñü íà ñòåíäàõ ï³ä'¿çä³â áóäèíê³â.
Âàø³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â,

ç 14.03.2017 ð. äî 28.03.2017 ð. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì'¿ Ñîñí³íèõ, 3 òà íà
åëåêòðîííó àäðåñó: holdgroup@ukr.net.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå   ïðèì³ùåííÿ
çà  àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 46

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 11,0 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè

ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 262 000 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 1765,88 ãðí. áåç ÏÄÂ
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîñï.Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó - ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23,281-66-24.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 

ì. Êè¿â âóë. Ìåëüíèêîâà, 39, ² ïîâåðõ. (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 61 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 48,0 (ïîãîäèííî) êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ïîçàøê³ëüí³ îñâ³òí³
êóðñè ç ïðîãðàìóâàííÿ) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â
òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 
2 ð. 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 13260,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 1%. Îðåíäíà ïëàòà 209,70 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷– Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó - ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü– Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Îñâ³òè, 22/8, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
126,40 êâ ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7 673,73 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 32 651,25 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà
31.01.2017 ñòàíîâèòü 2 612 100,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.
179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Ó çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ðîçòàøîâàí³: ì. Êè¿â,Äåñíÿíñüêèé
ð-í, âóë. Ðàäèñò³â, âóë. Ðàäèñò³â, ïðîâ. Ñîñíîâèé 2, ïðîâ. Ñàäîâèé 6, ïðîøó áóòè ïðèñóòí³ì
30.03.17 ð. î 10.00, âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ
ìåæ çàçíà÷åíèõ ä³ëÿíîê. Êîíòàêòíèé òåë.: 0676933315 Â³êòîð.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 129010 òà âêëàäêó ¹079656 íà ³ì’ÿ Êðèâåíêî Âîëîäèìèðà Ãðèãîðîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèìè.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë.234-23-24)

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 217,0 êâ.ì
çà àäðåñîþ: âóë.Ðóäåíêî Ëàðèñè,11 ë³ò.À (ï³äâàë)

êàôå,ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè ÀÁÎ êàôå,ÿêå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
11783,33 23566,66

ð/ð 2600230946101 ó
öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 
ì.Êèºâà ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò
Äí³ïðî» ÌÔÎ: 305749
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë.279-20-31)

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,50 êâ.ì
çà àäðåñîþ: Óñåíêà Ïàâëà,7/9 ê.2 (1 ïîâåðõ) ñêëàä 3 254,67 6 509,34

ð/ð: 26002300236809
ÒÂÁÂ¹ 10026/0104 ô³ë³ÿ ÃÓ
ïî ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê» 
ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

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

3*
Ïðèì³ùåííÿ ¹ 38 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹ 2
ñò.ì.«Õàðê³âñüêà»,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,13 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â
12 527,09 25 054,18

ð/ð 26006032079400 
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê» 
ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó (òåë.242-22-95)

4 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,0 êâ.ì
çà àäðåñîþ: âóë.Ñîö³àë³ñòè÷íà,12 (1 ïîâåðõ) Àïòåêà,ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 6 900,00 13 800,00

ð/ð 31559201350786 
â ÓÄÊÑÓ ì.Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01993747

* Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá’ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî
ìåòðîïîë³òåí» – «íîðìàòèâí³ àêòè» – «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá’ºêò³â êîìåðö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ».

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè ³íøèõ îá'ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
-â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè. 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 äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
-â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà,

à ñàìå:
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
-â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;

âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó
îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,ðåìîíòó
áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
-êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü

íà ïðåäñòàâíèêà;
-çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó–áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ 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. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 03.04.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10, êàá.

522 î 14.30.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 28.03.2017
(êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî
18.00; â ïò. - ç 9.00 äî 16.45.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöå çíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà
ñòàâêà

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ»  (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11) 

1 1 ïîâåðõ ïðîñïåêò Ãàãàð³íà Þð³ÿ, 
14-à 53,70 Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.11.2016

3% 42,55 2285,00

(àäðåñà, ïîâåðõ)

(íàçâà óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà)
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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 53168

14 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹28(4941)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

25 ÁÅÐÅÇÍß 2017 ÐÎÊÓ íàøà äåð-
æàâà â ÷åðãîâèé ðàç ïðèºäíàºòü-
ñÿ äî âñåñâ³òíüî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³í³-
ö³àòèâè òà ïðîâåäå ìàñøòàáíó âñå-

óêðà¿íñüêó ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íó
êàìïàí³þ Ãîäèíà Çåìë³. Àêö³ÿ ïî-
êëèêàíà ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîá-
ëåìè çì³íè êë³ìàòó íà ïëàíåò³.

Öüîãîð³÷, â ñóáîòó, 25 áåðåçíÿ
âæå òðàäèö³éíî î 20.30 ãðîìàäÿíè
áàãàòüîõ êðà¿í âèìêíóòü ñâ³òëî íà
îäíó ãîäèíó, Ãîäèíó Çåìë³, ùîá ïî-
êàçàòè íåîáõ³äí³ñòü îá’ºäíàíèõ ä³é
äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè íàøî¿
ïëàíåòè. Îêð³ì ñèìâîë³÷íîãî âèì-
êíåííÿ îñâ³òëåííÿ íà 60 õâèëèí,
êàìïàí³ÿ íàãîëîøóº íà íåîáõ³ä-
íîñò³ ùîäåííèõ ä³é êîæíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà, ñïðÿìîâàíèõ íà çáåðå-
æåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ïîäîëàí-
íÿ ïðîáëåìè çì³íè êë³ìàòó ³ äî-
ñÿãíåííÿ ãàðìîí³¿ ç ïðèðîäîþ.

Êð³ì òîãî, îðãàí³çàòîðè çàõî-
äó â Óêðà¿í³ àêöåíòóþòü óâàãó íà
çáåðåæåíí³ òà ðîçøèðåíí³ ïðèðî-
äîîõîðîííèõ òåðèòîð³é.

Íàãàäàéìî, ùî ì³æíàðîäíà àê-
ö³ÿ Ãîäèíà Çåìë³ ñòàðòóâàëà ó 2007
ðîö³, ¿¿ çàïî÷àòêóâàâ Âñåñâ³òí³é
ôîíä ïðèðîäè (\V\YF) �

Êèÿí çàïðîøóþòü äîëó÷èòèñÿ äî àêö³¿
Ãîäèíà Çåìë³

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ äî Óêàçó ãëàâè äåð-
æàâè, íèí³øí³é ð³ê ïðîãîëîøåíî
Ðîêîì Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-
1921 ðîê³â. Çàçíà÷åíèé äîêóìåíò
Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³äïèñàâ ó äåíü
97-¿ ð³÷íèö³ ïðîãîëîøåííÿ Àêòà
çëóêè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè òà Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íà-
ðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè.

Ó ï’ÿòíèöþ 17 áåðåçíÿ âèïîâ-
íþºòüñÿ 100 ðîê³â óòâîðåííÿ Óêðà-
¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè (ÓÖÐ) —
ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó, ãîëî-
âîþ ÿêîãî áóëî îáðàíî Ìèõàéëà
Ãðóøåâñüêîãî. Ï³ñëÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî Êîíãðåñó
19-21 (6-8 çà ñòàðèì ñòèëåì) êâ³ò-
íÿ 1917 ðîêó ÓÖÐ ñòàëà ïåðøèì
ïàðëàìåíòîì íàøî¿ äåðæàâè. Ó
öüîìó ñåíñ³ º âñ³ ï³äñòàâè ãîâîðè-
òè ïðî 100-ð³÷÷ÿ ïðåäñòàâíèöü-
êî¿ äåìîêðàò³¿ â Óêðà¿í³.

Íà ÷åñòü ð³÷íèö³ óòâîðåííÿ ÓÖÐ
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ â Êè-
ºâ³ òà ðåã³îíàõ â³äïîâ³äíèõ óðî-
÷èñòîñòåé.

Çîêðåìà 17 áåðåçíÿ â³äáóäóòü-
ñÿ öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî

ïàì’ÿòíèê³â, ïàì’ÿòíèõ çíàê³â
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîä³ÿìè Óêðà¿íñüêî¿
ðåâîëþö³¿ 1917-1921 ðîê³â, íà-
ö³îíàëüíèì âèçâîëüíèì ðóõîì,
áîðîòüáîþ çà íåçàëåæí³ñòü ³ ñó-
âåðåí³òåò íàøî¿ äåðæàâè. Ó÷àñòü
â çàõîäàõ â³çüìóòü ïðåäñòàâíè-
êè âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, áîðö³ çà íåçàëåæ-
í³ñòü Óêðà¿íè ó XX ñòîë³òò³, ó÷àñ-

íèêè ÀÒÎ, ãðîìàäñüê³ñòü. Òàêîæ
ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ óðî-
÷èñòèõ çàñ³äàíü, çáîð³â, àêàäå-
ì³é ç íàãîäè ö³º¿ ïîä³¿ ³ç çàëó-
÷åííÿì íàóêîâö³â, ìîëîä³. Ó çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ òà ³íøèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ â³äáóäóòüñÿ óðîêè,
ëåêö³¿, ñåì³íàðè ç ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-1921 ðî-
ê³â �

Ó ì³ñò³ ñòàëî ìåíøå íà äâ³ 
íåçàêîíí³ ãàçîâ³ çàïðàâêè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêó-
ðàòóðîþ ¹ 8 ñï³ëüíî ç³ ñë³ä÷èì
â³ää³ëîì Ñâÿòîøèíñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ³ç
çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéóïðàâë³ííÿ ÃÓ Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ ïðè-
ïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü äâîõ íåëåãàëü-
íèõ àâòîãàçîçàïðàâíèõ ñòàíö³é,
ùî ä³ÿëè íà òåðèòîð³¿ ñòîëèö³.

ÀÃÇÑ ïðàöþâàëè íà âóë. Ãå-
ðî¿â Êîñìîñà òà Ê³ëüöåâ³é äîðî-
ç³ ï³ä òîðãîâîþ ìàðêîþ «Ãëîáàë
Ãàç». Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü âîíè çä³éñíþâàëè íà
ñàìîâ³ëüíî çàõîïëåíèõ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíêàõ áåç áóäü-ÿêèõ äî-
çâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â ³ç ÷èñëåí-
íèìè ïîðóøåííÿìè íîðì
äåðæòåõíîãåíáåçïåêè, ñòâîðþ-
þ÷è çàãðîçó æèòòþ òà çäîðîâ’þ
ãðîìàäÿí.

Òàê, îäíà ç³ ñòàíö³é ðîçì³ùó-
âàëàñÿ ó áåçïîñåðåäí³é áëèçüêî-
ñò³ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êë³-
í³÷íîãî îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó,
³íøà — ïîðÿä ³ç îô³ñíîþ áóä³â-
ëåþ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà.

Íàðàç³ âêàçàí³ íåçàêîíí³ àâ-
òîãàçîçàïðàâí³ ñòàíö³¿ äåìîíòî-
âàíî. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáå-
ðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â äî ì³ñ-
öåâîãî ñóäó ãîòóºòüñÿ êëîïîòàí-
íÿ ïðî íàêëàäàííÿ àðåøòó íà âè-
ëó÷åíå ìàéíî �

2017-èé ïðîãîëîøåíî Ðîêîì Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 
1917—1921 ðîê³â

ÌÅØÊÀÍÖ² òà ãîñò³ ñòîëèö³ ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè îïå-
ðàòèâíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîä³é
Êèºâà, ðîáîòè êîìóíàëüíèõ ñëóæá
òîùî. Ñåðâ³ñ â³äïðàâêè åëåêòðîí-
íèõ òà ñìñ-ïîâ³äîìëåíü º áåç-
êîøòîâíèì.

Â³äòàê, Óêð³íôîðì ï³äãîòó-
âàâ ³íôîãðàô³êó ç ïîêðîêîâîþ
³íñòðóêö³ºþ: ÿê îïåðàòèâíî îò-
ðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ íà ñâ³é
ìîá³ëüíèé ÷è email ùîäî ïîä³é
ì³ñòà. Ñåðâ³ñ ³íôîðìóâàííÿ êè-
ÿí ñòâîðåíî ç ìåòîþ ïîêðàùåí-
íÿ ÿêîñò³ æèòòÿ òà äîáðîáóòó
ñòîëèö³. Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìó-
âàòè ³íôîðìàö³þ íà email ùîäî
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çì³í ðó-
õó ìåòðî, ïåðåêðèòòÿ äîð³ã, òåð-
ì³íîâîãî ïîøóêó äîíîð³â êðî-
â³, ïëàíîâîãî â³äêëþ÷åííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿, â³äêëþ÷åííÿ âîäè òà
çì³í ðóõó ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó,
íåîáõ³äíî:

1. Çàéòè íà ñàéò 1551. gov. ua.
2. Çíàéòè ðîçä³ë «²íôîðìó-

âàííÿ êèÿí» — ñåðâ³ñ sms òà email
îïîâ³ùåííÿ.

3. Çàðåºñòðóâàòèñü, çàëèøèâ-
øè àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè.

Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìóâàòè ³í-
ôîðìàö³þ íà ìîá³ëüíèé çà äî-
ïîìîãîþ sms ùîäî íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é, çì³í ðóõó ìåòðî òà
ïåðåêðèòòÿ äîð³ã, íåîáõ³äíî:

1. Çàéòè íà ñàéò 1551. gov. ua.
2. Çíàéòè ðîçä³ë «²íôîðìó-

âàííÿ êèÿí» — ñåðâ³ñ sms òà email
îïîâ³ùåííÿ.

3. Çàðåºñòðóâàòèñü, çàëèøèâ-
øè íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó.

Îïåðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ íà-
äàºòüñÿ ÊÌÄÀ. Ñêàðãè òà ïðîïî-
çèö³¿ â³ä ìåøêàíö³â ïðèéìàþ-
òüñÿ íà ïîðòàë³ www.1551. gov.
ua àáî çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³-
í³¿ 1551 (ç³ ñòàö³îíàðíîãî) àáî çà
òåëåôîíîì (044) 205-73-37 �

Õî÷åø çíàòè äå îá’¿æäæàòè? 
Çàéòè íà ñàéò 1551.gov.ua

Äî Äíÿ çíàíü íà Ñîëîì’ÿíö³ â³äêðèþòü íîâó øêîëó

1 ÂÅÐÅÑÍß ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³ä-
êðèþòü íîâó øêîëó íà 720 ó÷í³â. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð
Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ áó-
ä³âíèöòâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà ðîç³ âóëèöü Ëåáå-
äºâà-Êóìà÷à ³ Ò. ßáëîíñüêî¿.

«Ñüîãîäí³ òóò øàëåíèìè òåìïàìè òðèâàþòü ðî-
áîòè. Íîâà øêîëà áóäå â³äêðèòà 1 âåðåñíÿ. Ðîçðàõî-
âàíà âîíà íà 720 ä³òåé. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä â³äïîâ³-
äàº âñ³ì ñó÷àñíèì êðèòåð³ÿì, ïîä³ëåíèé íà äâ³ ÷àñ-
òèíè ç îêðåìèìè âõîäàìè — äëÿ ìîëîäøèõ êëàñ³â ³
ñòàðøèõ. Òàêîæ òóò áóäóòü ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè äëÿ
ä³òåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè»,— çàçíà÷èâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Â³í äîäàâ, ùî îñâ³òà — îäèí ç ïð³îðèòåòíèõ íà-
ïðÿìê³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè. «Öüîãî ðîêó ìè çá³ëüøè-
ëè âèäàòêè íà îñâ³òó ó Êèºâ³ äî ïîíàä 10 ìëðä ãðí.
Ïëàíóºìî ïîáóäóâàòè äâ³ íîâèõ øêîëè ³ ê³ëüêà çàêëà-

ä³â â³äðåêîíñòðóþâàòè, òà ðîçðàõîâóºìî ââåñòè â
åêñïëóàòàö³þ áëèçüêî 10 íîâèõ äèòñàäê³â»,— çàïåâ-
íèâ ì³ñüêèé ãîëîâà �
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