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íîâèíè

Çëîä³ÿííÿ íà çàëÿêóâàííÿ

Â³äêðèâàþ÷è â÷îðàøíº ïëå-
íàðíå çàñ³äàííÿ, Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî íàäàâ
ñëîâî ãîëîâíîìó ïîë³öåéñüêîìó
ñòîëèö³. «ßê ìè ³ ïëàíóâàëè, çà-
ñëóõàºìî íà÷àëüíèêà ÃÓ Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Àí-
äð³ÿ Êðèùåíêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî
òå, ÿê òðèâàº ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâî-
êàö³¿, âëàøòîâàíî¿ ïðîòè äåïóòà-
òà Êè¿âðàäè Îëüãè Áàëèöüêî¿. Òà
ïðî òå, ùî ðîáëÿòü ïðàâîîõîðîí-
ö³, ùîá çíàéòè ³ ïîêàðàòè îðãàí³-
çàòîð³â àêö³¿ ¿¿ çàëÿêóâàííÿ. Àäæå
öå âèêëèê íå ò³ëüêè äëÿ Îëüãè Áà-
ëèöüêî¿, à é äëÿ êîæíîãî ç íàñ»,—
çàÿâèâ ìåð Êèºâà.

Ïðî íàãàëüíó ïîòðåáó îáãîâî-
ðåííÿ ñòàíó áåçïåêè â ñòîëèö³

éøëîñÿ ³ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó, îðãà-
í³çîâàíîãî â êóëóàðàõ ñåñ³¿ ñâî-
áîä³âöÿìè. Óæå ï³ä ÷àñ âèñòóïó
êåð³âíèêà ñòîëè÷íî¿ ïîë³ö³¿ â³ä-
÷óâàëàñÿ íåàáèÿêà çàö³êàâëåí³ñòü
äåïóòàò³â ö³ºþ æèòòºâî âàæëè-
âîþ òåìîþ. Çâ³ñíî, Àíäð³é
Êðèùåíêî âì³º òðèìàòè óäàð, ³
â³í öå ÿñêðàâî äîâ³â ï³ä ÷àñ ïî-
ä³é íà Äîíáàñ³ òðè ðîêè òîìó, çðè-
âàþ÷è ñåïàðàòèñòñüêèé ïðàïîð ç
àäì³íáóä³âë³. Òîæ íà òðèáóí³ Êè-
¿âðàäè òðèìàâñÿ âïåâíåíî: âè-
÷åðïíî, äîñòàòíüî ãðàìîòíî òà ç
ã³äí³ñòþ â³äïîâ³äàâ íà âñ³ çàïè-
òàííÿ.

Ï³ñëÿ éîãî çâ³òó ó ñåñ³éí³é çà-
ë³ «Õðåùàòèê» ïîñï³ëêóâàâñÿ ç Àí-
äð³ºì Êðèùåíêî. «Ïåðåäóñ³ì, ì³é
âèñòóï ñòîñóâàâñÿ êîíêðåòíîãî
ôàêòó ïîãðîç æèòòþ òà çäîðîâ’þ äå-

ïóòàòà Áàëèöüêî¿. ¯¿ êîëåãè ö³êà-
âèëèñÿ, ùî çðîáëåíî çà òðè äîáè
ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî çëî÷èíó. Â
øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ïèòàííÿ áåç-
ïåêè ó Êèºâ³ — ïåðìàíåíòíå. Ïðà-
ö³âíèêè ïîë³ö³¿ ïîñò³éíî ³ íàïî-
ëåãëèâî ïðàöþþòü, ùîá çàáåçïå-
÷èòè òà ãàðàíòóâàòè áåçïåêó êè-
ÿíàì òà ãîñòÿì ñòîëèö³. Öå ³ ïîïå-
ðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, îïåðà-
òèâíå ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â, îõîðî-
íà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Âñå öå
ïîìíîæóºòüñÿ íà òàêèé ìàñîâèé,
³ì³äæîâèé äëÿ Óêðà¿íè çàõ³ä, ÿê
ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîíêóðñ
«ªâðîáà÷åííÿ-2017». Íàìàãàºìî-
ñÿ ðîáèòè ÿêîìîãà á³ëüøå òà ùå
êðàùå, í³æ äîñ³...».

Äëÿ ïðîòèä³¿ 
òàðèôíîìó ñâàâ³ëëþ

Æèòòÿ äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøî-
ñò³ êèÿí, ÿê ³ çàãàëîì äëÿ íàñåëåí-
íÿ Óêðà¿íè, ñüîãîäí³ òÿæêå. Ó ëþ-
äåé íå âèñòà÷àº êîøò³â íà õàð÷ó-
âàííÿ, ë³êè òà ñïëàòó çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè. Òîæ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ äåïóòàòè ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ äî Ïðå-
çèäåíòà, Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà óðÿ-
äó ùîäî ñêàñóâàííÿ àáîíåíòñüêî¿
ïëàòè çà ãàç.

ßê â³äîìî, 28 áåðåçíÿ Íàöêî-
ì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðå-
ãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè
³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, óõâàëèëà
ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç
1 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äëÿ íàñåëåííÿ

³ ïðîìèñëîâèõ ñïîæèâà÷³â ââî-
äèòüñÿ íîâà ñèñòåìà îïëàòè çà âè-
êîðèñòàíèé ãàç. Òåïåð óêðà¿íö³ îò-
ðèìóâàòèìóòü îêðåìèé ïëàò³æ çà
ïàëèâî ÿê òîâàð ³ îêðåìèé — çà
âèòðàòè íà éîãî äîñòàâêó ³ ðîçïî-
ä³ë ñåðåä ñïîæèâà÷³â.

«Ìè âèñòóïàºìî çà ñêàñóâàííÿ
íåîá´ðóíòîâàíî¿ àáîíïëàòè çà ãàç.
Òåïåð óñ³, õòî êîðèñòóºòüñÿ ãàçîì
äëÿ ï³ä³ãð³âó âîäè, ïðèãîòóâàííÿ
¿æ³ ÷è îïàëåííÿ, îêðåìî ïëàòèòè-
ìå çà ãàç ÿê òîâàð, ³ îêðåìî — çà
îáñëóãîâóâàííÿ òðóá, ÿêèìè â³í
ïîñòà÷àºòüñÿ. Òîáòî òàêó ñîá³ àáîí-
ïëàòó çà ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè
ãàçîïîñòà÷àííÿ. Â³äïîâ³äíî, ñå-
ðåäí³é ì³ñÿ÷íèé ÷åê äëÿ òèõ, õòî
ãîòóº ¿æó íà ãàçîâèõ ïëèòàõ áåç
ë³÷èëüíèê³â, çá³ëüøèòüñÿ â ðà-
çè»,— çàçíà÷èâ ñï³âàâòîð ïðîåêòó
ð³øåííÿ, äåïóòàò Êè¿âðàäè Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî.

Àáîíïëàòó ñïëà÷óâàòèìóòü
ñïîæèâà÷³ ùîì³ñÿöÿ íåçàëåæíî
â³ä ôàêòè÷íîãî îáñÿãó ñïîæèâàí-
íÿ. Âîíà íå ï³äïàäàº ï³ä ñóáñèä³-
þâàííÿ. Òîáòî ñïîæèâà÷³ ìîæóòü
îòðèìàòè ñóáñèä³þ íà ïîêðèòòÿ
êóï³âë³ ãàçó, à çà ïðèºäíàíó ïî-
òóæí³ñòü ìàþòü ñïëàòèòè æèâ³
ãðîø³, çàçíà÷àºòüñÿ ó òåêñò³ çâåð-
íåííÿ. Àáè ñêàñóâàòè â³äïîâ³äíó
íîðìó, ÿêà ìîæå ïðèçâåñòè äî ïî-
ã³ðøåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ñòàíîâèùà, íàðîäí³ îáðàíö³
íàïðàöþâàëè â³äïîâ³äíå çâåð-
íåííÿ, ÿêå ï³äòðèìàëè 83 äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè �

Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ
� Öå ïèòàííÿ áóëî ñåðåä ãîëîâíèõ ï³ä ÷àñ â÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè

Ïèòàííÿ áåçïåêè îõîïëþº ð³çí³ ñôåðè æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ êèÿí. Îñîáëèâî â êîíòåêñò³ çàãîñòðåííÿ áî-
éîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³, ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â
ì³ñò³ ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà-
÷åííÿ-2017», òåðîðèñòè÷íèõ çëîä³ÿíü ó ð³çíèõ êó-
òî÷êàõ ñâ³òó. Òà ïðèâîäîì äëÿ Êè¿âðàäè ùå ðàç çî-
ñåðåäèòèñÿ íà ö³é àêòóàëüí³é òåì³ ñòàëà ïðîâî-
êàö³ÿ ïðîòè îäíîãî ç äåïóòàò³â. Òîæ íå âèïàäêîâî
ó÷îðà äî ñåñ³éíî¿ çàëè áóëî çàïðîøåíî êåð³âíèêà
ñòîëè÷íî¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³ ïðîâåäóòü òîëîêó

Ó ñóáîòó (8 êâ³òíÿ) î 10.00 â Êèºâ³
â³äáóäåòüñÿ òîëîêà ç áëàãîóñòðîþ
òà îçåëåíåííÿ àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³. Ïèòàííÿ ùîäî äîäàòêîâîãî
âïîðÿäêóâàííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ áóëî
³í³ö³éîâàíå ïðåäñòàâíèêàìè ðîäèí
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ï³ä ÷àñ ¿õ çó-
ñòð³÷³ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ïåò-
ðîì Ïîðîøåíêîì òà âèùèì êåð³â-
íèöòâîì äåðæàâè.

Ó÷àñíèê³â ñóáîòíèêà íà àëå¿ Ãå-
ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ çàáåçïå÷àòü óñ³ì
íåîáõ³äíèì ³íâåíòàðåì. Îêð³ì öüî-
ãî, íà ä³ëÿíö³ áóäå âñòàíîâëåíî ³í-
ôîðìàö³éíèé ùèò ïðî ïî÷àòîê ñïî-
ðóäæåííÿ Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíî-
ñò³ òà îãîðîæ³, ÿêà îáìåæèòü ïàðêó-
âàííÿ íà òåðèòîð³¿ áóä³âíèöòâà.

11 êâ³òíÿ â Óêðà¿í³
â³äçíà÷àþòü
Ì³æíàðîäíèé äåíü
âèçâîëåííÿ â’ÿçí³â
ôàøèñòñüêèõ òàáîð³â

Íà âèêîíàííÿ ëèñòà Ãëàâè Àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ç ìåòîþ
íàëåæíîãî âøàíóâàííÿ ñï³ââ³ò÷èç-
íèê³â, ÿê³ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè ïîñòðàæäàëè â³ä íàöèñòñüêèõ ïå-
ðåñë³äóâàíü, ó Ì³æíàðîäíèé äåíü
âèçâîëåííÿ â’ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ òà-
áîð³â, ùî â³äçíà÷àºòüñÿ 11 êâ³òíÿ
2017 ðîêó, çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè
ïàì’ÿòí³ çàõîäè. Çîêðåìà ìåìîð³-
àëüí³, êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ àêö³¿,ïðè-
ñâÿ÷åí³ ö³é ïîä³¿. À ùå çóñòð³÷³ êå-
ð³âíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ç êîëèøí³ìè â’ÿçíÿìè
êîíöòàáîð³â, ãåòòî, ³íøèõ ì³ñöü ïðè-
ìóñîâîãî òðèìàííÿ òà áîðöÿìè àí-
òèôàøèñòñüêîãî îïîðó.Òàêîæ ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ îáëàøòóâàííÿ ³ áëàãîóñò-
ð³é ìåìîð³àë³â òà ì³ñöü ïîõîâàíü
æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü,
ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ âèõîâíèõ
çàõîä³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ³íøèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ðàíêîâó ã³ìíàñòèêó

Ñüîãîäí³,î 9-é ðàíêó,íà òåðèòîð³¿ îã-
ëÿäîâîãî ìàéäàí÷èêà Ìàð³¿íñüêî-
ãî ïàðêó (ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêî-
ãî 7) ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ çäî-
ðîâ’ÿ â³äáóäåòüñÿ ðàíêîâà çàðÿäêà
çà ó÷àñò³ â. î. Ì³í³ñòðà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè äîêòîðà Óëÿíè Ñóï-
ðóí, ïðåäñòàâíèê³â Êàáì³íó, ÊÌÄÀ
òà ñòóäåíò³â êè¿âñüêèõ âèø³â. ¯¿ ïðî-
âåäå â³äîìèé ô³òíåñ-òðåíåð Àí³òà
Ëóöåíêî.

Çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ ïðèâåð-
íåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà ìîòèâóâàííÿ
óêðà¿íö³â á³ëüøå ðóõàòèñÿ ³ àêòèâíî
â³äïî÷èâàòè.Ó÷àñíèêè ñâî¿ì ïðèêëà-
äîì íàãàäàþòü ñï³ââ³ò÷èçíèêàì, ùî
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — öå ëåãêî ³
íå âèìàãàº áàãàòî çóñèëü ³ ÷àñó.
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Ó÷îðà â ñåñ³éí³é çàë³ Êè¿âðàäè íà çàïèòàííÿ äåïóòàò³â â³äïîâ³äàâ íà÷àëüíèê ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Àíäð³é Êðèùåíêî
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Ліннику Юрію Михайловичу 
на вул. Садовій, 79, діл. 24 

у Дарницькому районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 1211/2215 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Ліннику Юрію Михайловичу на вул. Садовій, 79, діл. 24 у Дарницькому 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ë³ííèêó Þð³þ Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë.

Ñàäîâ³é, 79, ä³ë. 24 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ êî-

ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27131).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí».

Про звіти депутатів 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 1059/2063 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 23 Регламенту Київської

міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíà÷èòè ñòðîê ïðîâåäåííÿ çâ³òóâàííÿ

äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñâîþ ðî-

áîòó ïåðåä ÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà äî 31 áåðåçíÿ ùîð³÷íî.

2. Äåïóòàòàì ùîð³÷íî äî 1 òðàâíÿ ïèñüìîâî

³íôîðìóâàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó òà âèêîíàâ÷èé

îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó

äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ïðî ðåçóëüòàòè îáãî-

âîðåííÿ çâ³ò³â, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, âèñëî-

âëåí³ ÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ îð-

ãàí³â, à òàêîæ ïðî äîðó÷åííÿ, äàí³ äåïóòàòîâ³ ó

çâ’ÿçêó ç éîãî äåïóòàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâå-

äåííÿì çâ³ò³â äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ïåðåä âèáîðöÿìè òà ¿õ çóñòð³÷åé ç íèìè, çä³éñíþ-

þòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-

ãðàìîþ âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âè-

êîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü

âèáîðö³â íà 2016 — 2019 ðîêè, çàòâåðäæåíîþ

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ãðóäíÿ

2015 ðîêó ¹ 16/16.

4. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âè-

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

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíè-

òè çàõîäè ùîäî îïðèëþäíåííÿ çâ³ò³â äåïóòàò³â

íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(www. kmr. gov. ua) òà ¿õ âèñâ³òëåííÿ â ãàçåò³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿

åòèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянину 
Заболотному Андрію Андрійовичу 

на вул. Олегівській у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 1206/2210 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Çàáîëîòíîìó Àíäð³þ Àíäð³éîâè÷ó íà âóë.

Îëåã³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26824)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянці 
Абашевій Ніні Василівні 

на вул. Свято*Георгіївській, 27 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1204/2208 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Àáàøåâ³é Í³í³ Âàñèë³âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîð-

ã³¿âñüê³é, 27 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-

23827)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Капітану Борису Івановичу, 

члену громадської 
організації садівницького 
товариства «Фронтовик» 
Солом’янського району 

м. Києва, земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 212 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1094/2098 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êàï³-

òàíó Áîðèñó ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ ³ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòî-

âèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âå-

äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäî-

â³é, 212 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22417).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàï³òàíó Áîðèñó

²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0500 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:261:0212) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é

212 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàï³òàíó Áîðèñó ²âàíîâè÷ó,

÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17227/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.02.2016 ¹ 19-26-7777.31-257/35-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення 
«Про передачу громадянці Ковальчук Людмилі Яківні 

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

і споруд на вул. Лазурній, 19*а у Голосіївському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 1092/2096 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-

ìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê Ëþäìèë³ ßê³âí³ ó ïðèâàòíó

âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëàçóðí³é, 19-à ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-8896)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці 
Цуріці Людмилі Юріївні земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку на вул. Гончарній, 12*в 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1101/2105 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про
оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу*
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення громадянки Цуріки Людмили Юріївни від 17.08.2016
№ 01065*000219141*014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному ка*
дастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.06.2016 № НВ*8000310662016) та
право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому по*
рядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2016 № 15076466), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 13.12.2012 ¹ 85-6-00534 ïëîùåþ 0,0601

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:381:0052),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðè-

âàòíèì ï³äïðèºìñòâîì «²íòåð²íôîðìÖåíòð», ç

ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Öóð³ö³ Ëþä-

ìèë³ Þð³¿âí³ (ëèñò-çãîäà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä

19.05.2016 ¹ 544).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Öóð³ö³ Ëþäìèë³ Þð³-

¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,0601 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:85:381:0052, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-8000310662016)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó íà âóë. Ãîí÷àðí³é, 12-â ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó æèòëîâîãî áóäèíêó â³ä 19.05.2016

¹ 537 (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-22630, çà-

ÿâà ÄÖ â³ä 17.08.2016 ¹ 01065-000219141-014).

3. Ãðîìàäÿíö³ Öóð³ö³ Ëþäìèë³ Þð³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину 
Гавшину Ігорю Георгійовичу, 

члену громадської організації садівницького 
товариства «Фронтовик» Солом’янського району 

м. Києва, земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. Медовій, 241 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1096/2100 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно*
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля*
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãàâ-

øèíó ²ãîðþ Ãåîðã³éîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòî-

âèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âå-

äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäî-

â³é, 241 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22406).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãàâøèíó ²ãîðþ Ãå-

îðã³éîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:261:0241) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

241 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãàâøèíó ²ãîðþ Ãåîðã³éîâè÷ó,

÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17225/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.02.2016 ¹ 19-26-7777.31-259/35-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про передачу громадянину Полуляху Анатолію Георгійовичу 

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

господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 50*б 
у Голосіївському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 1090/2094 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-

ìàäÿíèíó Ïîëóëÿõó Àíàòîë³þ Ãåîðã³éîâè÷ó ó ïðè-

âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñîâîäí³é,

50-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-18800)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці 

Давидюк Надії Григорівні 
для обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Пржевальського, 6*а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1083/2087 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Äàâèäþê Íàä³¿ Ãðèãîð³âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 6-à ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9405).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äàâèäþê Íàä³¿ Ãðèãî-

ð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü, çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0797 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:297:0022) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 6-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äàâèäþê Íàä³¿ Ãðèãîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 êâ³òíÿ 2017 ð.
¹39 (4952)

4

Про приватизацію громадянину 
Будніку Сергію Сергійовичу 

земельної ділянки для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Вишневій, 8*а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1081/2085 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Áóäí³êó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âèøíåâ³é, 8-à ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ Ï-9394).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áóäí³êó Ñåðã³þ Ñåð-

ã³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0941 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:294:0064) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âèøíåâ³é,

8-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áóäí³êó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Кожину Юрію Борисовичу 

та Кононову Віталію Павловичу 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Баришівській, 3 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1077/2081 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Êîæèíó Þð³þ Áîðèñîâè÷ó òà Êî-

íîíîâó Â³òàë³þ Ïàâëîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Áàðèø³âñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9149).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êîæèíó Þð³þ Áîðè-

ñîâè÷ó òà Êîíîíîâó Â³òàë³þ Ïàâëîâè÷ó ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,1050 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:125:0030) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áàðèø³â-

ñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà Ï-9149) ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó

ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçà-

çíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîæèíà Þð³ÿ Áîðèñî-

âè÷à — 1/2 â³ä 0,1050 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîíîíîâà Â³òàë³ÿ Ïàâ-

ëîâè÷à — 1/2 â³ä 0,1050 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Êîæèíó Þð³þ Áîðèñîâè÷ó òà Êî-

íîíîâó Â³òàë³þ Ïàâëîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ

ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці 
Кухтей Анні Іванівні земельної 

ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 113*а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1099/2103 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен*
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз*
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êóõòåé Àí-

í³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 113-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-22095).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóõòåé Àíí³ ²âàí³âí³,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,0623 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:513:0132) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 113-à ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êóõòåé Àíí³ ²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

02.04.2015 ¹ 4007/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 12.05.2016

¹ 352/41-16.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Гуді Василю Івановичу, члену 
громадської організації садівницького 

товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, 
земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 121 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1095/2099 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóä³

Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñî-

ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êî-

ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 121 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ñïðàâà À-22418).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãóä³ Âàñèëþ ²âàíî-

âè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0521) äëÿ âåäåííÿ êîëåê-

òèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 121 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãóä³ Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì,

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17247/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.02.2016 ¹ 19-26-7777.31-253/35-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину 
Ковальчуку Дмитру Миколайовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лазурній, 19*г у Голосіївському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 1093/2097 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðî-

ìàäÿíèíó Êîâàëü÷óêó Äìèòðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëàçóð-

í³é, 19-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» 

(À-8895).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянину 
Сухопару Івану Михайловичу 

на вул. Свято*Георгіївській, 16 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1205/2209 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Ñóõîïàðó ²âàíó Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë. Ñâÿ-

òî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 16 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä (Ê-26271)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «БРАТИСЛАВСЬКИЙ» 

земельних ділянок для гаражного 
будівництва на вул. Братиславській, 34*а та 38*а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 12/2234 від 16 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 41, 116 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 земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ

«ÁÐÀÒÈÑËÀÂÑÜÊÈÉ» çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ãà-

ðàæíîãî áóä³âíèöòâà íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é,

34-à òà 38-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.06, ñïðàâà 

Ä-7926, çàÿâà ÄÖ â³ä 10.03.2017 ¹ 01040-

000237963-014).

2. Ïåðåäàòè ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀ-

ÒÈÂÓ «ÁÐÀÒÈÑËÀÂÑÜÊÈÉ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëü-

í³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2622 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:62:088:0006) òà ïëîùåþ 0,5600 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:089:0011)

äëÿ ãàðàæíîãî áóä³âíèöòâà íà âóë. Áðàòèñëàâ-

ñüê³é, 34-à òà 38-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÁÐÀ-

ÒÈÑËÀÂÑÜÊÈÉ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåð-

æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå

ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

02.12.2016 ¹ 11346/0/12-4/19-16.

3.5. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä-

ïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëå-

óñòðîþ.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.8. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.9. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñòàí-

í³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿãàõ ç

Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëü-

í³ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки державному 
підприємству «АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ» 

вздовж Набережного шосе 
(причал пасажирської набережної станції метро «Дніпро») 

у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування гідротехнічної споруди

Рішення Київської міської ради № 1121/2125 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки державному підприємству «АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ» вздовж Набережного шосе
(причал пасажирської набережної станції метро «Дніпро») у Печерському районі м. Києва та додані доку*
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних по*
ложень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе*
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс*
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß Ð²×-

ÊÎÂÈÕ ÏÎÐÒ²Â» âçäîâæ Íàáåðåæíîãî øîñå

(ïðè÷àë ïàñàæèðñüêî¿ íàáåðåæíî¿ ñòàíö³¿ ìåò-

ðî «Äí³ïðî») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,47 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ã³äðîòåõ-

í³÷íî¿ ñïîðóäè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25453).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí».

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО*БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«БУЛГАКОВ» на вул. Булгакова, 12*а 
у Святошинському районі міста Києва для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 1184/2188 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО*БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «БУЛГАКОВ»
на вул. Булгакова, 12*а у Святошинському районі міста Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÆÈÒËÎ-

ÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÁÓËÃÀÊÎÂ»

íà âóë. Áóëãàêîâà, 12-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,19 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28683).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí».

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 26.05.2016 № 362/362 

«Про створення тимчасової контрольної 
комісії Київської міської ради 
з питань перевірки обставин, 

які призвели до віднесення 
публічного акціонерного товариства 

«Комерційний банк «Хрещатик» 
до категорії неплатоспроможних»

Рішення Київської міської ради № 1062/2066 від 2 березня 2017 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 48 Закону України «Про місцеве са*

моврядування в Україні», пункту 1 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
07.07.2016 № 579/579, враховуючи звернення депутата Київської міської ради Шарія В. В. від 30.11.2016
№ 08/279/08/173*142, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 26.05.2016 ¹ 362/362 «Ïðî ñòâîðåí-

íÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè îáñòàâèí, ÿê³ ïðè-

çâåëè äî â³äíåñåííÿ ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà «Êîìåðö³éíèé áàíê «Õðåùàòèê» äî

êàòåãîð³¿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ»:

— â ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ ñëîâà «Øàð³é Âîëîäè-

ìèð Âàñèëüîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè» âèêëþ÷èòè.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Галинському Анатолію Олександровичу, 
Галінському Валентину Олександровичу, 

Мусатенко Катерині Сергіївні, 
Мусатенко Людмилі Андріївні, 
Мусатенку Юрію Сергійовичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Хотівській, 6 
у Голосіївському районі М. Києва

Рішення Київської міської ради № 1079/2083 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому*
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель*
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ãàëèíñüêîìó Àíàòîë³þ Îëåêñàí-

äðîâè÷ó, Ãàë³íñüêîìó Âàëåíòèíó Îëåêñàíäðî-

âè÷ó, Ìóñàòåíêî Êàòåðèí³ Ñåðã³¿âí³, Ìóñàòåíêî

Ëþäìèë³ Àíäð³¿âí³, Ìóñàòåíêó Þð³þ Ñåðã³éîâè-

÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Õîò³âñüê³é, 6

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9208).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ãàëèíñüêîìó Àíà-

òîë³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, Ãàë³íñüêîìó Âàëåíòè-

íó Îëåêñàíäðîâè÷ó, Ìóñàòåíêî Êàòåðèí³ Ñåð-

ã³¿âí³, Ìóñàòåíêî Ëþäìèë³ Àíäð³¿âí³, Ìóñàòåí-

êó Þð³þ Ñåðã³éîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:79:215:0046) ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Õîò³âñüê³é, 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñò-

êîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãàëèíñüêîãî Àíàòîë³ÿ

Îëåêñàíäðîâè÷à — 1/4 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãàë³íñüêîãî Âàëåíòè-

íà Îëåêñàíäðîâè÷à — 1/4 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ìóñàòåíêî Êàòåðèíè

Ñåðã³¿âíè — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ìóñàòåíêî Ëþäìèëè

Àíäð³¿âíè — 1/6 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ìóñàòåíêà Þð³ÿ Ñåð-

ã³éîâè÷à — 1/6 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ãàëèíñüêîìó Àíàòîë³þ Îëåê-

ñàíäðîâè÷ó, Ãàë³íñüêîìó Âàëåíòèíó Îëåêñàí-

äðîâè÷ó, Ìóñàòåíêî Êàòåðèí³ Ñåðã³¿âí³, Ìóñà-

òåíêî Ëþäìèë³ Àíäð³¿âí³, Ìóñàòåíêó Þð³þ Ñåð-

ã³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Велика Васильківська 46» 

на вул. Великій Васильківській, 46 у Голосіївському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 1183/2187 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Велика Васильківська 46» на вул. Ве*
ликій Васильківській, 46 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 
79*1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî

áóäèíêó «Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà 46» íà âóë. Âå-

ëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 46 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,14 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-

íÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-

êâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27797).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí».

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Ковальчук Ірині Євгеніївні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Олега Кошового, 42 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1087/2091 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê ²ðèí³ ªâãåí³¿âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëåãà Êîøîâîãî, 42 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9457).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê ²ðèí³ ªâ-

ãåí³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0721 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:313:0014) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëåãà Êî-

øîâîãî, 42 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê ²ðèí³ ªâãåí³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський місьішй голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Кулаковій Зої Олександрівні, 

члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва, 
земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 180 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1097/2101 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êóëàêî-

â³é Çî¿ Îëåêñàíäð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 180

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22420).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóëàêîâ³é Çî¿ Îëåê-

ñàíäð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:488:0580) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

180 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êóëàêîâ³é Çî¿ Îëåêñàíäð³âí³

÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17224/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.02.2016 ¹ 19-26-7777.31-256/35-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 66/1658

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

які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно� діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м. Києва»
Розпорядження № 322 від 22 березня 2017 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю�
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен�
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав�
ну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд�
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-

òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðî-

âàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³í-

í³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 æîâòíÿ 2015 ðîêó çà

¹ 156/1267 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä12

æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1023), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿,ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 67/1659

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

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

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

Розпорядження № 339 від 24 березня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

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

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó

¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-

ñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàþòü-

ñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè çàêëàäàìè îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³», çàðåºñòðîâàíå â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086,

íîâèìè ïóíêòàìè 31-33 òàêîãî çì³ñòó:

«31. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Öåíòðàëü-

íà ïîë³êë³í³êà Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Óêðà¿íè, ùî äîäàþòüñÿ.

32. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Ñòîìàòî-

ëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà ¹ 2 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

33. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Äèòÿ÷à

ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Îáîëîíñüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó öèì ïóíêòè 31-33 ââàæàòè â³äïîâ³ä-

íî ïóíêòàìè 34-36.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 66/1658

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.02.2015 ðîêó ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 22.03.2017 ð. ¹ 322)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно�діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м. Києва»

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за
1 послугу,
грн (без
ПДВ)

1 2 3 4

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

1.1 001 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх
кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII поперекового хребця)

46,00

1.2 002 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки і від лівої до
правої середньої аксилярної лінії)

39,60

1.3 003 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково/крижової ділянки
від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

39,80

1.4 004 Лікувальна гімнастика у воді, лікувальне плавання у разі індивідуального методу занять 45,90

1.5 006 Душ (будь/який) 26,50

1.6 007 Сауна (1 година) 33,90

1.7 008 Сауна, басейн (1 година) 48,70

1.8 009 Басейн (1 година) 22,10

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами
господарювання, страховими організаціями та іноземними громадянами, які тимчасово перебувають на
території України, в тому числі за договорами страхування

2.1 005 Ванна проста для дітей 1/12 місяців 31,80

2.2 010 Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку під час групового методу
занять (1 особа)

13,70

2.3 028 Забір венозної крові 10,95

2.4 029 Забір сечі 6,40

2.5 030 Забір калу 6,40

2.6 031 Забір слини 9,55

2.7 032 Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів та виробів медичного
призначення сплачується додатково)

13,85

2.8 033 Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів та виробів медичного
призначення сплачується додатково)

7,30

3. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення
лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

3.1 011 Визначення загального змісту гемоглобіну 5,60

3.2 012 Визначення швидкості зсідання еритроцитів 4,00

3.3 013 Підрахунок кількості лейкоцитів 8,60

3.4 014 Визначення лейкоцитарної формули 20,00

3.5 015 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 21,00

3.6 016 Визначення глюкози у сироватці крові 22,95

3.7 017 Визначення активності альфа/амілази в сироватці крові 26,00

3.8 018 Тимолова проба в сироватці крові 6,00

3.9 019 Визначення активності аспартамінотрансферази у сироватці крові 4,65

3.10 020 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 4,70

3.11 021 Визначення активності альфа/амілази у сечі 26,00

3.12 022 Визначення глюкози, білка, питомої ваги, реакції, кетонових тіл, лейкоцитів,
еритроцитів, уробіліну в сечі на аналізаторі Aution Sticks 10 ЕА

11,80

3.13 023 Визначення білка у сечі 9,60

3.14 024 Визначення кетонових тіл у сечі 5,70

3.15 025 Визначення густини сечі 2,00

3.16 026 Консультація лікаря/хірурга дитячого вищої категорії 115,00

3.17 027 Консультація лікаря/невролога дитячого вищої категорії 73,70

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 67/1659

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.09.2014 ðîêó ¹ 1055

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 24.03.2017 ð. ¹ 339)

Тарифи
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, 

які надає Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1 послугу,
грн (без ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 590 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

38,00
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1.1.2 595 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Ультракаїн" 38,00

1.1.3 601 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 115,00

1.1.4 603 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх
зубів

280,00

1.1.5 610 Сріблення поверхні або порожнини зуба 93,00

1.1.6 639 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу
типу "Харизма" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

121,00

1.1.7 640 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу
типу "Харизма" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

138,00

1.1.8 641 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу
типу "Харизма" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

151,00

1.1.9 642 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Градіа Дірект" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

249,00

1.1.10 643 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Градіа Дірект" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

301,00

1.1.11 644 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Градіа Дірект" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба
та знеболювання сплачуються додатково)

363,00

1.1.12 650 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
типу "Вітремер" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

221,00

1.1.13 651 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
типу "Вітремер" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

323,00

1.2 Хірургічна стоматологія

1.2.1 664 Видалення зуба просте (включає витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації) (знеболювання сплачується додатково)

94,00

1.2.2 667 Видалення зуба складне (включає витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації) (знеболювання сплачується додатково)

134,00

1.2.3 668 Накладання швів на лунку після видалення зуба 226,00

1.2.4 670 Розкриття абсцесу, дренування (знеболювання сплачується додатково) 116,00

1.2.5 680 Цистотомія з резекцією верхівки кореня (знеболювання сплачується додатково) 272,00

1.2.6 661 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту 9,00

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1 послугу,

грн (без
ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 001 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

36,00

1.1.2 002 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою 29,70

1.1.3 003 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

24,90

1.1.4 004 Знеболювання провідникове (знеболювання сплачується додатково) 32,10

1.1.5 005 Знеболювання інфільтраційне (знеболювання сплачується додатково) 17,20

1.1.6 006 Знеболювання аплікаційне 15,00

1.1.7 007 Аналіз рентгенограми прицільної 12,00

1.1.8 008 Аналіз панорамної рентгенограми 31,00

1.1.9 009 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 106,40

1.1.10 010 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх
зубів

256,70

1.1.11 011 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії 73,30

1.1.12 012 Відбілювання зубів 111,60

1.1.13 013 Закриття фісур одного зуба герметиками (вартість пломбувального матеріалу
сплачується додатково)

102,10

1.1.14 014 Проведення ремінералізувальної терапії 24,70

1.1.15 015 Контроль за гігієною ротової порожнини 42,70

1.1.16 016 Навчання правил гігієни порожнини рота 42,80

1.1.17 017 Проведення професійної гігієни усіх зубів 226,10

1.1.18 018 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання
пломби)

45,20

1.1.19 019 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 87,80

1.1.20 020 Усунення дефекту пломби 91,50

1.1.21 021 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу
пульпової камери

44,80

1.1.22 022 Накладання девіталізувальної пасти та пов'язки 11,70

1.1.23 023 Пульпотомія 125,00

1.1.24 024 Екстирпація пульпи з одного кореня зуюа 72,20

1.1.25 025 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) 73,20

1.1.26 026 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та
гутаперчевими штифтами (або термопластом)

89,00

1.1.27 027 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 32,20

1.1.28 028 Накладання лікувальної пов'язки при карієсі та його ускладненнях 29,60

1.1.29 029 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 122,50

1.1.30 030 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 167,20

1.1.31 031 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що
полімеризується, або цементом

165,50

1.1.32 032 Вилучення стороннього тіла з каналу зуба 216,90

1.1.33 033 Видалення постійної пломби 30,20

1.1.34 034 Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби 93,10

1.1.35 035 Лікування гострих форм стоматиту (ГГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження
тощо)

61,00

1.1.36 036 Лікування захворювань пародонта: накладання лікувальної пов'язки на ясна та
зубоясневі кишені (одне відвідування)

39,30

1.1.37 037 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне
відвідування)

96,60

1.1.38 038 Шинування 4 зубів шинувальною стрічкою та світлополімерним матеріалом
(вартість пломбувального матеріалу сплачується додатково)

293,30

1.1.39 039 Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 104,00

1.1.40 040 Накладання тимчасової пломби 15,60

1.1.41 041 Видалення тимчасової пломби 15,00

1.1.42 042 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з цементу в разі реставрації
усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

69,20

1.1.43 043 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу в
разі реставрації до 1/3 коронки зуба (вартість пломбувального матеріалу,
лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

100,00

1.1.44 044 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу в
разі реставрації до 2/3 коронки зуба (вартість пломбувального матеріалу,
лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

107,30

1.1.45 045 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу в
разі реставрації усієї коронки зуба (вартість пломбувального матеріалу, лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

115,60

1.1.46 046 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (вартість пломбувального
матеріалу, лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

206,60

1.1.47 047 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях із світлополімерного
матеріалу в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (вартість пломбувального
матеріалу, лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

208,90

1.1.48 048 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу в разі реставрації усієї коронки зуба (вартість пломбувального
матеріалу, лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

190,90

1.1.49 049 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (вартість пломбувального матеріалу,
лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

94,90

1.1.50 050 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (вартість пломбувального матеріалу,
лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

104,00

1.1.51 051 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
в разі реставрації усієї коронки зуба (вартість пломбувального матеріалу,
лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково)

112,30

1.1.52 052 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту 9,80

1.1.53 088 Рентгенографія зубів 38,40

1.2. Хірургічна стоматологія

1.2.1 053 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

43,10

1.2.2 054 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

43,10

1.2.3 055 Знеболювання провідникове (знеболювання сплачується додатково) 42,50

1.2.4 056 Знеболювання інфільтраційне (знеболювання сплачується додатково) 24,30

1.2.5 057 Аналіз рентгенограми прицільної 18,40

1.2.6 058 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми 36,80

1.2.7 059 Видалення зуба просте (включає витрати часу на огляд хворого, анестезію,
заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково)

74,80

1.2.8 060 Видалення зуба складне (включає витрати часу на огляд хворого, анестезію,
заповнення документації) (знеболювання сплачується додатково)

156,30

1.2.9 061 Накладання швів на лунку після видалення зуба 133,20

1.2.10 062 Видалення зуба з викроюванням слизово/ періостального клаптя, випилюванням
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка (знеболювання
сплачується додатково)

340,00

1.2.11 063 Підготовка та операція введення внутрішньокісткового імплантату (вартість
імплантату, знеболювання сплачується додатково)

3433,60

1.2.12 064 Другий етап операції введення внутрішньокісткового імплантату (вартість
імплантату, знеболювання сплачується додатково)

1407,20

1.2.13 065 Третій етап операції / встановлення абатменту (вартість абатменту, знеболювання
сплачується додатково)

2038,50

1.2.14 066 Гінгівотомія (знеболювання сплачується додатково) 189,90

1.2.15 067 Розкриття абсцесу, дренування (знеболювання сплачується додатково) 182,50

1.2.16 068 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка (знеболювання
сплачується додатково)

230,30

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 68/1660

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
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Тарифи
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1.2.17 069 Лікування альвеоліту кюретажем ямки (знеболювання сплачується додатково) 135,10

1.2.18 070 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту 48,90

1.2.19 071 Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 2 зубів 118,50

1.2.20 072 Клаптеві операції (6/8 зубів) (знеболювання сплачується додатково) 362,90

1.2.21 073 Гінгівопластика на ділянці 6 зубів (знеболювання сплачується додатково) 289,30

1.2.22 074 Розтин капюшона (вартість знеболювання сплачується додатково) 84,60

1.2.23 075 Промивання капюшона 57,90

1.2.24 076 Розтин окістя (знеболювання сплачується додатково) 95,20

1.2.25 077 Цистектомія одонтогенної кісти (знеболювання сплачується додатково) 215,20

1.2.26 078 Цистектомія з резекцією верхівки кореня (знеболювання сплачується додатково) 301,00

1 2.27 079 Гемісекція (знеболювання сплачується додатково) 175,10

1.2.28 080 Вестибулопластика (знеболювання сплачується додатково) 227,10

1.2.29 081 Розтин абсцесу з подальшим дренуванням (знеболювання сплачується
додатково)

182,50

1.2.30 082 Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини
(папіломи, фіброми тощо) (знеболювання сплачується додатково)

184,20

1.2.31 083 Пластика вуздечка язика (знеболювання сплачується додатково) 178,90

1.2.32 084 Первинна хірургічна обробка рани 180,00

1.2.33 085 Перев'язка після складного хірургічного втручання 56,10

1.2.34 086 Припинення кровотечі після видалення зуба 116,80

1.2.35 087 Зняття швів 19,00

1.2.36 088 Рентгенографія зубів 38,40

2. Протезування зубне

2.1. Ортопедична стоматологія

2.1.1 089 Одиночна штампована металева коронка 266,40

2.1.2 090 Штампована коронка, облицьована пластмасою 401,20

2.1.3 091 Одиночна пластмасова коронка 248,80

2.1.4 092 Одиночна металокерамічна коронка 1076,50

2.1.5 093 Одиночна лита металева коронка 741,60

2.1.6 094 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка 920,60

2.1.7 095 Тимчасова пластмасова коронка, виготовлена одномоментно 133,80

2.1.8 096 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі 307,20

2.1.9 097 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі 151,50

2.1.10 098 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 851,40

2.1.11 099 Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі 441,10

2.1.12 100 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 177,30

2.1.13 101 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими
зубами

1029,80

2.1.14 102 Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами 849,50

2.1.15 103 Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами
(вартість литого каркасу та пластмасових зубів сплачується додатково)

2157,60 

2.1.16 104 Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі із замковим кріпленням
(вартість литого каркасу та пластмасових зубів та замків сплачується додатково)

2457,90

2.1.17 105 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси 135,40

2.1.18 106 Куксова штифтова вкладка 242,20

2.1.19 107 Куксова штифтова вкладка з попереднім вилученням з кореня зуба штифтових
конструкцій

287,60

2.1.20 108 Спайка коронок 30,80

2.1.21 109 Лапка 30,40

2.1.22 110 Перелом базису 124,80

2.1.23 111 Кріплення одного зуба 150,00

2.1.24 112 Кріплення одного кламера 170,00

2.1.25 113 Повторне цементування коронки 70,70

2.1.26 114 Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами 12,40

2.1.27 115 Виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса 13,40

2.1.28 116 Вигинання, встановлення в базис сталевої арматури та моделювання базису
армованого протезу

288,30

2.1.29 117 Виготовлення і встановлення гнутого кламера зі сталі 11,50

2.1.30 118 Кламер гнутий 3,70

2.1.31 119 Штампована коронка 8,20

2.1.32 120 Штампована коронка з пластмасовою облицьовкою 12,50

2.1.33 121 Литий зуб зі сталі 15,90

2.1.34 122 Литий зуб зі сталі з пластмасовою фасеткою 20,00

2.1.35 123 Спайка сталевих коронок 3,20

2.1.36 124 Додаткове відвідування лікаря пацієнтом у разі встановлення протезів з
багатошаровим захисним декоративним покриттям

44,50

2.1.37 125 Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

44,50

2.1.38 126 Повторне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми лікування)

44,50

2.1.39 127 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми 14,80

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф 
за 1 послугу,
грн (без ПДВ)

1 2 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 001 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

17,80

1.1.2 002 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу 53,30

1.1.3 003 Порада, якщо хворий звернувся тільки щодо поради 17,80

1.1.4 004 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

17,80

1.1.5 005 Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який
лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

17,80

1.1.6 006 Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової документації,
стану прикусу, пародонта, індексів гігієни, РМА, КПВ, локальної демінералізації,
ступеня активності карієсу, плану диспансерізації, реабілітації та профілактики

71,10

1.1.7 007 Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або під час
профілактичних оглядів, складання плану профілактики

17,80

1.1.8 008 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу 35,50

1.1.9 009 Аналіз рентгенограми прицільної 8,80

1.1.10 010 Аналіз панорамної рентгенограми 17,80

1.1.11 он Визначення травматичної оклюзії 29,00

1.1.12 012 Діагностичне використання фарбуючих речовин 9,10

1.1.13 013 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 32,60

1.1.14 014 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 162,90

1.1.15 015 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх
зубів

128,90

1.1.16 016 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії 70,10

1.1.17 017 Відбілювання зубів 44,90

1.1.18 018 Вибіркове пришліфування горбиків зубів у терапії 57,10

1.1.19 019 Флюоризація зубів 50,80

1.1.20 020 Закриття фісур одного зуба герметиками 138,30

1.1.21 021 Проведення ремінералізувальної терапії 36,70

1.1.22 022 Контроль за гігієною ротової порожнини 70,80

1.1.23 023 Навчання правил гігієни порожнини рота 70,80

1.1.24 024 Проведення професійної гігієни усіх зубів 124,10

1.1.25 025 Усунення місцевих подразнюючих факторів 34,20

2.1.40 128 Зняття відбитка гіпсом (вартість ложки одноразової відбиткової сплачується
додатково)

25,50

2.1.41 129 Зняття відбитка альгенатною масою (вартість ложки одноразової відбиткової та
альгенатної маси сплачується додатково)

23,70

2.1.42 130 Зняття відбитка силіконовою масою (вартість ложки одноразової відбиткової та
силіконової маси сплачується додатково)

31,10

2.1.43 131 Зняття суцільнолитої коронки 111,50

2.1.44 132 Зняття штампованої коронки 22,30

2.1.45 133 Зняття куксової вкладки із штифтом 29,60

2.1.46 134 Куксова штифтова вкладка, виготовлена лабораторно 337,10

2.1.47 135 Металокерамічна коронка з опорою на імплантаті (вартість абатменту сплачується
додатково)

1245,10

2.1.48 136 Бюгельний протез з використанням ацеталового матеріалу (з корекцією) на
вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами (вартість ацеталового каркасу та
пластмасових зубів сплачується додатково)

2157,60

2.1.49 137 Припасування та фіксація суцільнолитих конструкцій протезів у разі наявності
імплантату

380,80

2.1.50 138 Зняття відбитка в разі наявності імплантату 94,00

2.1.51 139 Припасування та накладання протеза знімної конструкції в разі наявності
імплантату (вартість замків сплачується додатково)

108,90

2.1.52 088 Рентгенографія зубів 38,40

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

04 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 69/1661

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.09.2014 ðîêó ¹ 1055

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 24.03.2017 ð. ¹ 339

Тарифи
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає

Дитяча стоматологічна поліклініка Оболонського району міста Києва
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1.1.26 026 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання
пломби)

27,20

1.1.27 027 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 45,80

1.1.28 028 Усунення дефекту пломби 38,20

1.1.29 029 Сріблення поверхні або порожнини зуба 47,30

1.1.30 030 Накладання кофердаму 41,80

1.1.31 031 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу
пульпової камери

26,80

1.1.32 032 Накладання девіталізувальної пасти та пов'язки 9,50

1.1.33 033 Пульпотомія 55,30

1.1.34 034 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 19,40

1.1.35 035 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) 25,70

1.1.36 036 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та
гутаперчовими штифтами (або термопластом)

37,00

1.1.37 037 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 58,60

1.1.38 038 Накладання лікувальної пов'язки при карієсі та його ускладненнях 15,80

1.1.39 039 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 27,70

1.1.40 040 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 77,80

1.1.41 041 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що
полімеризується, або цементом

111,10

1.1.42 042 Вилучення стороннього тіла з каналу зуба 146,70

1.1.43 043 Видалення постійної пломби 18,60

1.1.44 044 Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби 53,00

1.1.45 045 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням
композитним матеріалом

139,70

1.1.46 046 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

191,50

1.1.47 047 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

273,70

1.1.48 048 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

271,40

1.1.49 049 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

346,80

1.1.50 050 Лікування гострих форм стоматиту (ГГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження
тощо)

58,40

1.1.51 051 Лікування захворювань пародонта: накладання лікувальної пов'язки на ясна та
зубоясневі кишені (одне відвідування)

36,60

1.1.52 052 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне
відвідування)

54,90 

1.1.53 053 Накладання на ясна лікувальних пов'язок, що твердіють у порожнині рота 65,00

1.1.54 054 Шинування 4 зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним
композитом

107,50

1.1.55 055 Шинування 4 зубів шинувальною стрічкою та світлополімерним матеріалом 245,90

1.1.56 056 Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 83,80

1.1.57 057 Діатермокоагуляція ясен 18,10

1.1.58 058 Накладання тимчасової пломби 9,70

1.1.59 059 Видалення тимчасової пломби 9,00

1.1.60 060 Обробка пародонтальної кишені 43,90

1.1.61 061 Тимчасове пломбування каналу кальцієвмісною пастою 92,30

1.1.62 062 Накладання пломби з використанням сендвіч/методики 167,50

1.1.63 063 Усунення дефекту кореня 141,80

1.1.64 064 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з цементу типу "Цеміон" в
разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

15,70

1.1.65 065 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з цементу типу "Цеміон" в
разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

17,80

1.1.66 066 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з цементу типу "Цеміон" в
разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються
додатково)

19,90

1.1.67 067 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу
типу "Харизма" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

50,80

1.1.68 068 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу
типу "Харизма" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

63,00

1.1.69 069 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях з композитного матеріалу
типу "Харизма" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

75,20

1.1.70 070 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Геркулайт/Кер" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

105,40

1.1.71 071 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Геркулайт/Кер" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

130,90

1.1.72 072 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Геркулайт/Кер" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування
зуба та знеболювання сплачуються додатково)

157,00

1.1.73 073 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Харизма" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

109,10

1.1.74 074 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Харизма" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба
та знеболювання сплачуються додатково)

135,10

1.1.75 075 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Харизма" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

160,10

1.1.76 076 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Градіа" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

131,70

1.1.77 077 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Градіа" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

178,20

1.1.78 078 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Градіа" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

224,70

1.1.79 079 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Вітремер" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

120,50

1.1.80 080 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Вітремер" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба
та знеболювання сплачуються додатково)

200,50

1.1.81 081 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі світлополімерного
матеріалу типу "Вітремер" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

280,50

1.1.82 082 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
типу "Фуджи II" в разі реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

67,30

1.1.83 083 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
типу "Фуджи II" в разі реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

94,10

1.1.84 084 Накладання пломби при карієсі та його ускладненнях зі склоіномерного матеріалу
типу "Фуджи II" в разі реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

120,90 

1.1.85 085 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту 6,50

1.1.86 126 Рентгенографія зубів прицільна 42,80

1.1.87 127 Рентгенографія зубів радіовізіографом 17,60

1.2. Хірургічна стоматологія

1.2.1 086 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

22,20

1.2.2 087 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

22,20

1.2.3 088 Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який
лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

22,20

1.2.4 089 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Убістезин" 37,00

1.2.5 090 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу "Убістезин" 25,90

1.2.6 091 Знеболювання аплікаційне анестетиком 14,90

1.2.7 092 Аналіз рентгенограми прицільної 11,10

1.2.8 093 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми 22,20

1.2.9 094 Видалення зуба просте (включає витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації) (знеболювання сплачується додатково)

53,10 

1.2.10 095 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями 53,10

1.2.11 096 Видалення зуба складне (включає витрати часу на огляд хворого, заповнення
документації) (знеболювання сплачується додатково)

103,00

1.2.12 097 Накладання швів на лунку після видалення зуба 69,00

1.2.13 098 Видалення зуба з викроюванням слизово/періостального клаптя, випилюванням
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка (знеболювання
сплачується додатково)

556,10

1.2.14 099 Усунення шкідливих звичок (навчання) 44,50

1.2.15 100 Усунення подразнюючих факторів 27,20

1.2.16 101 Реплантація (знеболювання сплачується додатково) 203,70

1.2.17 102 Гінгівотомія (знеболювання сплачується додатково) 133,40

1.2.18 103 Розкриття абсцесу, дренування (знеболювання сплачується додатково) 103,80

1.2.19 104 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту (знеболювання
сплачується додатково)

34,90

1.2.20 105 Кюретаж пародонтальних кишень у ділянці 2 зубів (знеболювання сплачується
додатково)

106,20

1.2.21 106 Клаптеві операції (6/8 зубів) (знеболювання сплачується додатково) 233,40

1.2.22 107 Гінгівектомія (знеболювання сплачується додатково) 120,20

1.2.23 108 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми (знеболювання сплачується
додатково)

193,90

1.2.24 109 Розтин капюшона (знеболювання сплачується додатково) 60,70

1.2.25 110 Промивання капюшона 39,40

1.2.26 111 Розтин окістя (знеболювання сплачується додатково) 71,50

1.2.27 112 Резекція капюшона 92,60

1.2.28 113 Цистектомія одонтогенної кісти 699,00

1.2.29 114 Видалення одонтоми 173,20

1.2.30 115 Альвеолектомія 75,50

1.2.31 116 Розтин абсцесу з подальшим дренуванням 103,80

1.2.32 117 Розтин і дренування абсцесів піднебіння 74,90

1.2.33 118 Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини
(папіломи, фіброми та ін.)

208,20

1.2.34 119 Пластика вуздечка язика (знеболювання сплачується додатково) 107,60

1.2.35 120 Первинна хірургічна обробка рани 93,00

1.2.36 121 Коагуляція ясен (знеболювання сплачується додатково) 33,20

1.2.37 122 Перев'язка після складного хірургічного втручання 39,20

1.2.38 123 Обробка виразки 30,00

1.2.39 124 Припинення кровотечі після видалення зуба 35,60

1.2.40 125 Зняття швів 11,50
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1.2.41 126 Рентгенографія зубів прицільна 42,80

1.2.42 127 Рентгенографія зубів радіовізіографом 17,60

2. Протезування зубне

2.1. Ортодонтична стоматологія

2.1.1 128 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

44,40

2.1.2 129 Порада, якщо хворий звернувся тільки щодо поради 22,20

2.1.3 130 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів
фізичного обстеження та контролю призначеного лікування)

22,20

2.1.4 131 Консультація хворого (запис думки та поради, наданої на прохання лікаря, що
лікує, іншим лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

44,40

2.1.5 132 Складання плану ортодонтичного лікування 44,40

2.1.6 133 Клінічні діагностичні проби Ешлера/Бімлера та Ільїної/Маркосян 22,20

2.1.7 134 Аналіз прицільної рентгенограми 11,10

2.1.8 135 Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми 22,20

2.1.9 136 Визначення центральної оклюзії 48,60

2.1.10 137 Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного лікування 44,40

2.1.11 138 Антропометричне вимірювання черепа 44,40

2.1.12 139 Медичне фотографування 11,10

2.1.13 140 Аналіз моделей 22,20

2.1.14 141 Виготовлення діагностичних моделей 45,50

2.1.15 142 Розрахунок на моделях щелеп 45,70

2.1.16 143 Антропометричний аналіз телерентгенограми голови 133,30

2.1.17 144 Вибіркове пришліфування горбиків зубів в ортодонтії 24,50

2.1.18 145 Зішліфування горбиків молочних зубів 24,50

2.1.19 146 Сепарація зубів 25,20

2.1.20 147 Зняття відбитка масою типу "Упін" 42,80

2.1.21 148 Зняття відбитків щелеп альгінатною масою 65,10

2.1.22 149 Відливка моделей з гіпсу 24,30

2.1.23 150 Припасування та здача апарата з вестибулярною дугою 44,40

2.1.24 151 Припасування та здача апарата з петлями 44,40

2.1.25 152 Припасування та здача апарата з гвинтом 55,50

2.1.26 153 Припасування та здача знімного апарата з різними елементами 44,40

2.1.27 154 Припасування та здача апарата з металевою опорою для язика 44,40

2.1.28 155 Припасування та фіксація ортодонтичних коронок з допоміжними елементами 68,30

2.1.29 156 Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною 44,40

2.1.30 157 Припасування та здача знімного апарата з оклюзійними накладками 66,60

2.1.31 158 Припасування та здача знімного апарата з пілотом 66,60

2.1.32 159 Припасування та здача знімного апарата з накусною ділянкою 66,60

2.1.33 160 Припасування та здача знімного вестибулярного апарата 44,40

2.1.34 161 Припасування та здача апарата із захисною сіткою 44,40

2.1.35 162 Припасування та здача знімної капи 66,60

2.1.36 163 Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною, вестибулярною
дугою на верхню щелепу

44,40

2.1.37 164 Припасування та здача апарата Андрезена / Хойпля 66,60

2.1.38 165 Припасування та здача ретенційного апарата 66,60

2.1.39 166 Фіксація одного брекета 53,10

2.1.40 167 Фіксація кожного наступного брекета 19,80

2.1.41 168 Зняття одного брекета 44,40

2.1.42 169 Зняття кожного наступного брекета 11,10

2.1.43 170 Формування дуги Енгля 69,60

2.1.44 171 Фіксація одного зуба до дуги Енгля 22,20

2.1.45 172 Активація ортодонтичного апарата 44,40

2.1.46 173 Пайка одного замка лікарем 44,40

2.1.47 174 Припасування капи 66,60

2.1.48 175 Лагодження протеза або його корекція 94,90

2.1.49 176 Фіксація стандартної дуги 173,40

2.1.50 177 Здача ретенційного апарата з вестибулярною дугою 68,40

2.1.51 178 Клінічне коригування ортодонтичного апарату 44,40

2.1.52 179 Активація елементів ортодонтичного апарату 44,40

2.1.53 180 Навчання пацієнта правил гігієни ротової порожнини та догляду за
ортодонтичними апаратами

66,60

2.1.54 181 Проведення вправ для жувальних м'язів 44,40

2.1.55 182 Навчання дітей та батьків лікувальних вправ 44,40

2.1.56 183 Психотерапія для дітей та батьків під час ортодонтичного лікування 44,40

2.1.57 184 Соціальна консультація сім'ї оротодонтичного хворого 44,40

2.1.58 185 Пластинка базисна 161,70

2.1.59 186 Пластинка з похилою площиною 217,90

2.1.60 187 Пластинка розширювальна зі стандартним гвинтом 224,50

2.1.61 188 Пластинка з п'ятьма обмежувальними ланками для язика 278,90

2.1.62 189 Пластинка з оклюзійними накладками 287,40

2.1.63 190 Пластинка з накусною площиною 232,50

2.1.64 191 Пластинка з вестибулярною дугою 155,90

2.1.65 192 Пластинка з оклюзійними накладками і гвинтом 281,40

2.1.66 193 Пластинка з похилою площиною, гвинтом та вестибулярною дугою 258,20

2.1.67 194 Кламер круглий гнутий 8,90

2.1.68 195 Дуга вестибулярна з двома пружинними петлями 46,50

2.1.69 196 Дуга вестибулярна складна (з тиском на один зуб) 51,00

2.1.70 197 Дуга вестибулярна складна з чотирма/шістьма додатковими вигинами 76,50

2.1.71 198 Пружина рукоподібна, S/подібна, пружина складна протрагіруюча з двома
вигинами

22,00

2.1.72 199 Пружина П/подібна для усунення діастеми 27,60

2.1.73 200 Підштовхувач на один і два зуби (пружина проста) 18,40

2.1.74 201 Зуб пластмасовий 58,00

2.1.75 202 Гвинт стандартний (установлення) 19,20

2.1.76 203 Заслін металевий для язика 52,30

2.1.77 204 Активатор Андрезена з вестибулярною дугою та гвинтом 362,50

2.1.78 205 Гвинт ортодонтичний 25,00

2.1.79 206 Похила площина 40,20

2.1.80 207 Дуга вестибулярна з одним напівкруглим згином у центрі 49,60

2.1.81 208 Дуга вестибулярна з двома напівкруглими згинами в центрі 56,20

2.1.82 209 Похила площина (лагодження) 65,00

2.1.83 210 Контрольна модель 23,00

2.1.84 211 Пластина знімна з одним зубом 193,60

2.1.85 212 Капа Биніна 206,20

2.1.86 213 Перелом пластинки 45,50

2.1.87 214 Два переломи в одній пластинці 71,30

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату
В. Бондаренко 

Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони 
м. Києва, запланованих Київським комунальним об’єднанням
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста

«Київзеленбуд» на 2017 рік
Розпорядження № 377 від 31 березня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк�
тів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017
рік», рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку вида�
лення зелених насаджень на території міста Києва», з метою виконання робіт з озеленення, капітального ре�
монту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення санітарного
стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ç îíîâëåííÿ çåëåíî¿

çîíè ì. Êèºâà, çàïëàíîâàí³ Êè¿âñüêèì êîìó-

íàëüíèì îá’ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà

åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçå-

ëåíáóä» íà 2017 ð³ê, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç îíîâëåííÿ çåëåíî¿ çî-

íè, çàòâåðäæåíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2017 ð³ê çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëà-

ñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ

áþäæåò³â 5019180 «Ö³ëüîâ³ ôîíäè, óòâîðåí³ Âåð-

õîâíîþ Ðàäîþ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,

îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ì³ñöå-

âèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.03.2017 ¹ 377

ЗАХОДИ
з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані

Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 2017 рік

№ Вид заходу Сума на 2017 рік, тис. грн Одержувач/Замовник

1 Закупівля саджанців дерев 5 000,00 КО "Київзеленбуд"

Z. Закупівля саджанців кущів 3 000,00 КО "Київзеленбуд"

Всього 8 000,00
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Про призначення довічної міської стипендії 
видатним діячам культури і мистецтва Пічугіній Л. М.

Розпорядження № 373 від 31 березня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 16 квітня 2008 року № 556 «Про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва»,
Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня
2011 року № 2425, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 2/919,
протоколу засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мис�
тецтва від 25 січня 2017 року № 1, враховуючи лист Київської міської організації Національної спілки архі�
текторів України від 10 січня 2017 року № 01:

1 Ïðèçíà÷èòè äîâ³÷íó ì³ñüêó ñòèïåíä³þ âè-

äàòíèì ä³ÿ÷àì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà Ï³÷óã³í³é Ë³-

ä³¿ Ìèõàéë³âí³, â³äïîâ³äàëüíîìó ñåêðåòàðþ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè àð-

õ³òåêòîð³â Óêðà¿íè, ç 01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про утворення Координаційної ради 
з питань реалізації заходів, спрямованих на виконання 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 
в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — 

здоровий спосіб життя — здорова нація»
Розпорядження № 381 від 31 березня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра�
ції, Указу Президента України від 09 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова
нація», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 653�р «Про затвердження пла�
ну заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на
період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація», розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70
«Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення вико�
нання Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова ак�
тивність — здоровий спосіб життя — здорова нація»:

1. Óòâîðèòè Êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ïèòàíü ðå-

àë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâ-

íîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõîâà àê-

òèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — çäîðîâà

íàö³ÿ», òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Êîîðäèíàö³é-

íó ðàäó ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâà-

íèõ íà âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäî-

ðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî

2025 ðîêó «Ðóõîâà àêòèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïî-

ñ³á æèòòÿ — çäîðîâà íàö³ÿ».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.03.2017 ¹ 381

Склад Координаційної ради
з питань реалізації заходів, спрямованих на виконання 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 
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Положення про Координаційну раду
з питань реалізації заходів, спрямованих на виконання 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація»

1. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõîâà àêòèâí³ñòü —

çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — çäîðîâà íàö³ÿ» (äàë³ — Êîîðäèíàö³éíà ðàäà), º ïîñò³éíî ä³þ÷èì îðãà-

íîì ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿),

ùî óòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿

àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõîâà àêòèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — çäî-

ðîâà íàö³ÿ».

2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷à ãðóïà êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè ì³-

í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòà-

ìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïî-

ëîæåííÿì.

3. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü: 

çàáåçïå÷óº êîîðäèíàö³þ ä³é ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ó çä³éñíåíí³ íèìè îêðåìèõ ôóíêö³é ç âèêîíàííÿ çàâ-

äàíü, ïîêëàäåíèõ íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñ-

òðàö³þ) ùîäî ïîïóëÿðèçàö³¿ ñåðåä íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³;

íàäàº ïðîïîçèö³¿ äî ì³ñüêîãî ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ-

÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõîâà àêòèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïîñ³á æèò-

òÿ — çäîðîâà íàö³ÿ»;

îïðàöüîâóº ïèòàííÿ ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çà-

ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõî-

âà àêòèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — çäîðîâà íàö³ÿ»;

ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ òà ïîäàº ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõîâà

àêòèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — çäîðîâà íàö³ÿ», çàòâåðäæåíîãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè.

4. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ìàº ïðàâî:

îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (íå-

çàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³) ³ ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, ïî-

òð³áí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü;

çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ â ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â, ñïåö³àë³ñò³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, îñâ³òè, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,

ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â, ôàõ³âö³â (çà

çãîäîþ);

³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ç îçäîðîâ÷î¿ ðóõîâî¿ àê-

òèâíîñò³ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2025 ðîêó «Ðóõîâà àêòèâí³ñòü — çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — çäîðî-

âà íàö³ÿ».

5. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ, ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, òåðèòî-

ð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà

îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè òà Ïîëîæåííÿ ïðî Êîîðäèíàö³éíó ðàäó çàòâåð-

äæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7. Êîîðäèíàö³éíà ðàäà óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â

Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Äî ñêëàäó Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ìîæóòü âõîäèòè ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äåïóòàòè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ³íñòèòóö³é

ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ.

Образцов Олександр
Валентинович

начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації

Оганесян Армен Вікторович начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

Панін Ігор Миколайович перший заступник голови Київської міської організації фізкультурно/
спортивного товариства "Динамо"

Панченко Людмила
Володимирівна

заступник начальника управління молоді та спорту / начальник відділу
спорту вищих досягнень Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Степаненко Олена Вікторівна виконуючий обов'язки начальника відділу молоді та спорту управління
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Стойка Отто Олександрович головний лікар Київського міського Центру здоров'я

Тимченко Богдан Вікторович заступник директора Департаменту / начальник управління розвитку
транспортної інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Шевцова Юлія Миколаївна начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Шкорупинський Олег Едуардович виконуючий обов'язки начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Шумара Людмила Миколаївна головний спеціаліст відділу стаціонарних та курортних установ управління
соціального захисту інвалідів чорнобильців, ветеранів Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Старостенко Ганна Вікторівна заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова
Координаційної ради

Трофимов Олексій Станіславович заступник директора Департаменту / начальник управління молоді та спорту
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови
Координаційної ради

Олійник Лариса Петрівна головний спеціаліст відділу спортивного резерву та оздоровчої роботи
управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), секретар Координаційної ради

Багнюк Андрій Якович заступник начальника управління / начальник інспекційного відділу № 1
управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного
архітектурного/будівельного контролю міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Березніков Олександр Іванович начальник управління будівництва та організації роботи з комунальними
підприємствами Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бураков Віктор Володимирович заступник начальника управління / начальник відділу з питань молоді та
спорту управління у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

Груз Геннадій Миколайович заступник начальника відділу інвестиційного розвитку та охорони праці
управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Ільєнко Василь Петрович начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

Кузьменко Олена Олександрівна начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

Кустова Ірина Володимирівна начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації

Мельник Сергій Борисович головний спеціаліст відділу позашкільної освіти управління дошкільної,
загальної, середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і наки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мосійчук Юрій Автономович заступник директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Нечитайло Максим
Олександрович

начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Голосїївської районної в
місті Києві державної адміністрації

Керівник апарату
В. Бондаренко 
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8. Êîîðäèíàö³éíó ðàäó î÷îëþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä-

ïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

9. Ãîëîâà Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðà-

äè, âèçíà÷àº ïîðÿäîê ¿¿ ðîáîòè, ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº Êîîðäèíàö³éíó ðàäó ó â³ä-

íîñèíàõ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³.

10. Ñåêðåòàð Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè:

ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè (çîêðåìà ³ âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³ä-

ãîòîâêó ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â çàñ³äàííÿ ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â Êîîðäèíàö³é-

íî¿ ðàäè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ íà Êîîðäèíàö³éí³é ðàä³, ðåãóëÿðíî ³í-

ôîðìóº ãîëîâó òà ÷ëåí³â Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç öèõ ïèòàíü;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè.

11. Ôîðìîþ ðîáîòè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè º çàñ³äàííÿ, ÿê³ ñêëèêàº ¿¿ ãîëîâà â ì³ðó ïîòðåáè.

Çàñ³äàííÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüøå ÿê

ïîëîâèíà ¿¿ ÷ëåí³â.

12. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëè á³ëüøå ÿê

ïîëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âè-

ð³øàëüíèì º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ô³êñóþòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, çà³íòåðåñîâàíèì îð-

ãàíàì, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

×ëåí Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³é òà ðåêîìåíäàö³é, ìîæå âèêëàñòè â ïèñü-

ìîâ³é ôîðì³ ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

13. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ øëÿõîì âèäàí-

íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

14. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîîðäèíàö³é-

íî¿ ðàäè çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 
Керівник апарату 

В. Бондаренко 

Про затвердження передавального акта 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Столиця»
Розпорядження № 372 від 31 березня 2017 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», підпункту 1 пункту «а» частини пер�
шої статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 09
жовтня 2014 року № 276/276 «Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) «Столиця», розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 листопада 2014 року № 1316 «Про організаційно�
правові заходи щодо реорганізації комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Столиця» шляхом приєднання до комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвести�
ційне агентство», з метою забезпечення завершення процедури реорганізації:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñòîëèöÿ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33791160),

ùî äîäàºòüñÿ.

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 затвердження рішення постійно 
діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів 

до фінансування будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового 

та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 
інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва 

щодо внесення змін до інвестиційного договору
Розпорядження № 371 від 31 березня 2017 року

Відповідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», рі�
шення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про поря�
док проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлово�
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міс�
та Києва», враховуючи рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 291/5678 «Про деякі питан�
ня діяльності комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та передаються до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної ад�
міністрації» та листи Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 березня 2015 року
№ 108�3499/01, товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Центр» від 16 березня
2015 року № 16/03�15, комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом’янського району м. Києва» від 02 лютого 2015 року № 403/38, комунального підприємства по утри�
манню житлового господарства Солом’янського району м. Києва від 17 січня 2017 року № 01/38:

1. Çàòâåðäèòè ð³øåííÿ (ïðîòîêîë â³ä 07 êâ³ò-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 68/2015) ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñ-

íî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñó-

âàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿

òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-

ºâà, óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 æîâòíÿ 2007

ðîêó ¹ 1403, ïðî:

1.1. Íàäàííÿ çãîäè íà âíåñåííÿ çì³í äî ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó â³ä 23 áåðåçíÿ 2006 ðî-

êó ïðî ðåêîíñòðóêö³þ æèëîãî áóäèíêó ¹ 37 íà

âóë. Íîâîâîêçàëüí³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà.

1.2. Óêëàäàííÿ Ñîëîì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ:

ñï³ëüíî ç êîì³ñ³ºþ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ

ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ

«Öåíòð», äîãîâîðó ïðî çàì³íó ñòîð³í â ³íâåñòè-

ö³éíîìó äîãîâîð³, ÿêèì ïåðåäáà÷èòè çàì³íó ñòî-

ðîíè ç êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàí-

íþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà íà êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», âè-

êëþ÷åííÿ ÿê ñòîðîíè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà âêëþ÷åí-

íÿ ÿê ñòîðîíè äîãîâîðó Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

ï³ñëÿ âèêîíàííÿ àáçàöó äðóãîãî ï³äïóíêòó 1.2

ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ñï³ëüíî ç êîìó-

íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íâåñòèö³éíà êîì-

ïàí³ÿ «Öåíòð» äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó â³ä 23 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ïðî ðå-

êîíñòðóêö³þ æèëîãî áóäèíêó ¹ 37 íà âóë. Íîâî-

âîêçàëüí³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

ÿêîþ âíåñòè çì³íè, ùî âèïëèâàþòü ç ïóíêòó 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âæèòè çàõîä³â ùîäî âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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 уповноваження першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації 

Пліса Геннадія Володимировича на підписання 
Угоди про співробітництво між виконавчим органом 

Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією) 

та Німецько�Українським фондом
Розпорядження № 367 від 31 березня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», з метою реалізації заходів, спрямованих на розвиток малого та середнього підприємництва в місті Києві:

1. Óïîâíîâàæèòè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïë³-

ñà Ãåííàä³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Óãî-

äè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãà-

íîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà Í³ìåöüêî-Óêðà-

¿íñüêèì ôîíäîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про управління 
з питань звернень громадян апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 359 від 27 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ», «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» та з метою приведення у відпо�
відність до законодавства:

Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 7 Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâ-

ë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ¹ 294

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«7. Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà-

÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ÿêèé

â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ òà ÿêîìó ïðè-

ñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìàã³ñòðà,

ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³äîì ñëóæáè â

îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³-

äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-

íîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â».

Голова В. Кличко

Про відмову у видачі ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІДС�ПАРК»
Розпорядження № 384 від 31 березня 2017 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016
року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної осві�
ти у місті Києві», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНИЙ НА�
ВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІДС�ПАРК» (реєстраційний номер справи 64083� 001744867�763�02 від 15 березня 2017
року) і додані до неї документи:

1. Â³äìîâèòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜ-

ÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «Ê²ÄÑ-ÏÀÐÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 40844708, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04114, ì. Êè-

¿â, âóëèöÿ Âèøãîðîäñüêà, áóäèíîê 45, 7-4, 7-5)

ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ó çâ’ÿç-

êó ç âñòàíîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³ çäîáóâà÷à

ë³öåíç³¿ ïóíêòó 57 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåð-

äæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü

ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè

çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó íà ñòðîê íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â;

â³äñóòí³ñòþ â çàÿâ³ â³äîìîñòåé ïðî âèä äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè, ùî íå â³äïîâ³äàº äîäàòêó 34 äî

Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíî-

âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóäíÿ

2015 ðîêó ¹ 1187;

â³äñóòí³ñòþ êîï³¿ çàòâåðäæåíîãî òà ïîãîäæå-

íîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîáî÷îãî íà-

â÷àëüíîãî ïëàíó.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «Ê²ÄÑ-ÏÀÐÊ» ï³ñëÿ óñóíåí-

íÿ ïðè÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³äìîâè ó âèäà-

÷³ ë³öåíç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ë³öåí-

çóâàííÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік

Розпорядження № 382 від 31 березня 2017 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в

Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на�
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет
міста Києва на 2017 рік» та з метою забезпечення проведення на належному рівні культурно�мистецьких за�
ходів під час підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місії Києві:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 2 333 300 ãðè, ïåðåäáà-

÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2017 ð³ê ó çàãàëü-

íîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ çà-

ãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿ-

õîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäó

ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòó-

âàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 2414030 «Ô³ëàðìîí³¿,

ìóçè÷í³ êîëåêòèâè ³ àíñàìáë³ òà ³íø³ ìèñòåöüê³

çàêëàäè òà çàõîäè» òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïî-

æèâàííÿ ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âè-

äàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

2414070 «Ìóçå¿ ³ âèñòàâêè» â ñóì³ 2 000 000 ãðí,

2411130 «Ï³äãîòîâêà êàäð³â âèùèìè íàâ÷àëü-

íèìè çàêëàäàìè III ³ IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿» â ñó-

ì³ 333 300 ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ íà

ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â áþäæåòó,

ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.03.2017 ¹ 382

Перерозподіл видатків
споживання бюджету, передбачених Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2017 рік у загальному фонді бюджету міста Києва 

в межах загального обсягу бюджетних призначень

№ Код та назва коду програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення
(грн)

Сума
збільшення
(грн)

1. 2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи"

2282 2 333 300

2. 2414070 "Музеї і виставки" 2240 2 000 000

3. 2411130 "Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами III і IV рівнів акредитації"

2282 333 300

2 333 300 2 333 300

Керівник апарату
В. Бондаренко 

Про проведення спортивно�масового заходу
«Київський півмарафон — 2017»

Розпорядження № 380 від 31 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт»,

Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігій�
ного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації
«Бігова Україна» від 10 січня 2017 року № 457, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту
у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Á³ãîâà Óêðà¿íà» ùîäî ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 09 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ç 09.00 äî 14.00 ñïîð-

òèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Êè¿âñüêèé ï³âìàðà-

ôîí — 2017» (äàë³ — Çàõ³ä) çà ìàðøðóòîì: Êîí-

òðàêòîâà ïëîùà — âóëèöÿ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íî-

ãî — Áîðè÷³â óçâ³ç — âóëèöÿ Íàáåðåæíî-Õðå-

ùàòèöüêà — Íàáåðåæíå øîñå — Ãàâàíñüêèé

ì³ñò — âóëèöÿ Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà — ì³ñò

Ãåîðã³ÿ Ôóêñà (ç îðãàí³çàö³ºþ ðåâåðñíîãî ðó-

õó) — âóëèöÿ Òðóõàí³âñüêà — Ïàðêîâèé ì³ñò —

âóëèöÿ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Áîðè÷³â

óçâ³ç — âóëèöÿ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî — Êîíòðàê-

òîâà ïëîùà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñå-

áå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Á³ãîâà Óêðà¿íà».

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. 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.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè:

5.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç îáìå-

æåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó 09 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ç 09.00 äî 14.00 çà ìàð-

øðóòîì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, òà ç 08 êâ³òíÿ ç 05.00 äî 22.00 09 êâ³ò-

íÿ 2017 ðîêó (íà ïåð³îä ìîíòàæó/äåìîíòàæó

ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³).

5.2. Ñóïðîâîäæåííÿ àâòîìîá³ëÿìè óïðàâë³í-

íÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó

ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè

ó÷àñíèê³â Çàõîäó 09 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ç 09.00 äî

14.00 çà ìàðøðóòîì, çàçíà÷åíèì â ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Про надання земельної ділянки 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 
для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд адміністративно�господарського майнового 
комплексу на вул. Героїв Космосу, 8�б 

у Святошинському районі м. Києва
Розпорядження № 379 від 31 березня 2017 року

Відповідно до статей 17, 79�1, 84, 92, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Київ�
ської міської ради від 20 грудня 2016 року № 673/1677 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНО�
ЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» для експлуатації та обслуговування будівель і споруд адміністративно�господар�
ського майнового комплексу на вул. Героїв космосу, 8�б у Святошинському районі м. Києва» та розглянувши
лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВ�
НИЦТВ» від 22 грудня 2016 року № 1902, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè âèäàâíèöòâó ³ êîìá³íàòó äðóêó

«Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà» ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íà ÷àñ-

òèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,9223 ãà, â³ä-

âåäåíî¿ çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-

òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â

â³ä 09 êâ³òíÿ 1968 ðîêó ¹ 493 «Ïðî â³äâîä çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè Âèäàâíèöòâó ³ êîìá³íàòó äðóêó «Ðà-

äÿíñüêà Óêðà¿íà» ï³ä áóä³âíèöòâî áàçè òà ñêëàä-

ñüêèõ ïðèì³ùåíü», òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-

ïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåð-

ãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅ-

ÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,9223 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:271:0014)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³

ñïîðóä àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêîãî ìàé-

íîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ãåðî¿â êîñìîñó, 8-á ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåð-

æàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ïðî-

ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè,

îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïå-

ðåäà÷åþ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ÄÅÐÆÀÂ-

ÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊ-

Ö²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» íà áàëàíñ òà â ãîñïîäàðñüêå â³ä-

àííÿ (ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 22 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 1043-ð «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó íåðóõîìîãî ìàéíà ó ì. Êèºâ³», ðîçïîðÿ-

äæåííÿ Êåð³âíèêà Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðà-

âàìè â³ä 03 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 240 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó íåðóõîìîãî ìàéíà», íàêàç ÄÅÐÆÀÂÍÎ-

ÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç

ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ÍÈÖÒÂ» â³ä 26 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 105 «Ïðî

ïðèéíÿòòÿ â ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ ÄÏ «ÃÄ²Ï» íå-

ðóõîìîãî ìàéíà íà âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-á» òà

àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåðóõîìîãî ìàéíà ç áà-

ëàíñó òà ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ Äåðæàâíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Äåðæàâíå âèäàâíèöòâî «Ïðåñà

Óêðà¿íè» Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè íà

áàëàíñ òà â ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ äåðæàâíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç îáñëóãî-

âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ») (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ,

êîä ÊÂÖÏÇ 12.04, À-23108).

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà, ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âè-

ð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 áå-

ðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 3836/0/12-4/19-16 òà Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 252/41-16.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ, çàçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. 

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

6. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Á³ãîâà Óêðà¿íà»

çàáåçïå÷èòè:

6.1. Äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051,

ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ³ â³ä-

íîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç

âñòàíîâëåííÿì ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é ç 08 êâ³ò-

íÿ 2017 ðîêó ç 05.00 äî 22.00 09 êâ³òíÿ 2017 ðî-

êó (íà ïåð³îä ìîíòàæó/äåìîíòàæó ñöåí³÷íèõ

êîíñòðóêö³é íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³).

6.2. Ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåííÿ ç óïðàâë³ííÿì

ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàò-

ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà

ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-

ãî ðóõó.

7. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, øëÿõ ñë³äó-

âàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü âóëèöÿìè, äå áóäå ïðîâî-

äèòèñÿ Çàõ³ä â³äïîâ³äíî äî ñõåìè îðãàí³çàö³¿

äîðîæíüîãî ðóõó.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí» çàáåçïå÷èòè òðàíñëÿö³þ â ìåò-

ðîïîë³òåí³ ç 03 êâ³òíÿ äî 09 êâ³òíÿ 2017 ðîêó

(òðè ðàçè íà äîáó) îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó.

9. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðîçì³ùåí-

íÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ïðî ïðîâåäåííÿ Çàõîäó

òà ïîãîäèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òåêñòè

îãîëîøåíü äëÿ òðàíñëÿö³¿ â êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâ³ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».

10. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ

Çàõîäó ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

11. 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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²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì.Êèºâà (http:www.gukv.gov.ua/çàñ³äàííÿ-êîíêóðñíî¿-êîì³ñ³¿/).

Çàìîâíèê òà ïëàòíèê ïîñëóã ç îö³íêè – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ

ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè 31.12.2015 ¹ 2075, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 15.01.2016
çà ¹ 60/28190 (äàë³ – Ïîëîæåííÿ).

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ïðåòåíäåíòè,ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî ñåðòèô³êàòà ñóá'ºêòà
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà
íàïðÿìîì 1 «Îö³íêà îá'ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³» òà ñïåö³àë³çàö³ºþ â ìåæàõ öüîãî íàïðÿìó
«Îö³íêà íåðóõîìèõ ðå÷åé (íåðóõîìîãî ìàéíà, íåðóõîìîñò³), ó òîìó ÷èñë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,òà
ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ».

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ (ó÷àñíèê³â êîíêóðñó) âèêëàäåí³ ó ðîçä³ë³ III
Ïîëîæåííÿ.Âèìîãè äî êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïîðÿäêó ¿¿ ñêëàäàííÿ,îôîðìëåííÿ òà ïîäàííÿ
ì³ñòÿòüñÿ ó Ïîëîæåíí³, çîêðåìà ó ðîçä³ëàõ ², ²², III òà äîäàòêàõ äî íüîãî. Çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî äîñâ³äó ïðåòåíäåíòà òà
îö³íþâà÷³â,ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî íàäàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó
ìàéíà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà ïîäàþòüñÿ çà âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêàõ 2 –4 äî Ïîëîæåííÿ
ôîðìîþ.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
ê³ì. 510 äî 13.00 19.04.2017. Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó: 202-61-68. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ
ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç îïèñîì ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â,ùî ì³ñòÿòüñÿ
â êîíâåðò³, íà êîæíèé îá'ºêò îö³íêè îêðåìî, ç â³äì³òêîþ íà êîíâåðò³ «Íà êîíêóðñ ç â³äáîðó
ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³» òà çàçíà÷åííÿì íàçâè îá'ºêòà îö³íêè.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ î 10.00 24.04.2017 â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-70, 202-61-72.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ äâîõ âàêàíòíèõ ïîñàä ãî-
ëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëå-
êîðèñòóâàííÿ (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ
ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè,ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì,ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òà-
ê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòà-
íîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ: çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äî-
äàòêàìè: êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿
ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñ-
òâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êî-
ï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³-
äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2016
ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³
ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â –30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²í-
ôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

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

ÒÎÂ «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß» ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 13.01.2017 ðîêó:

1. Òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 29.12.2016 ¹2439 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
äåÿêèõ ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ»

äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ:

òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ – 1069,45 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 

òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ – 980,70 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ); 

òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ – 3,70 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

2.Òàðèôó íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ çã³äíî ç
ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 29.12.2016 ¹2440 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿,ùî çä³éñíþº
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, â³ä 30 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹1543» ó ðîçì³ð³
58,35 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ).

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò,ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà» (âóë.Ñèìèðåíêà,17,òåë.454-01-64).Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 71/2, ï³äâàë, ïëîùà 185,60 êâ. ì. Âàðò³ñòü– 2813900,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè (áåç ÏÄÂ) –7183,18 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ –ðîçì³ùåííÿ

ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ çàíÿòü ç³ çì³øàíèõ

åäèíîáîðñòâ. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ

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

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè «Êè¿âñüêà îáëàñíà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà áðîêåðñüêî-êîìåðö³éíà
ô³ðìà «Îáð³é» îãîëîøóº òåíäåð íà âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà çàì³íó ë³ôò³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà 
Âàñèëüê³âñüêà 13/1.Äàòà ïðîâåäåííÿ: ç 10.00 10.04.17 äî 17.00 14.04.17.Ïðåäìåò çàêóï³âë³: Âèá³ð ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é
äëÿ: 1)âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó ïðèì³ùåíí³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 774 ì.êâ., 6 ïîâåðõó; 2) ðåìîíò øàõò ë³ôò³â à òàêîæ
çàì³íà 2 ë³ôò³â ó áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Â.Âàñèëüê³âñüêà,13/1.Ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ òîðã³â: Çàïèò êîìåðö³éíèõ
ïðîïîçèö³é. Ì³ñöå îòðèìàííÿ ïðîïîçèö³é: åë. ïîøòà: obrii2008@ukr.net; ïîøòîþ çà àäðåñîþ: 01004, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà
Âàñèëüê³âñüêà 13/1.Ñïîñ³á îòðèìàííÿ äîêóìåíòàö³¿ ïî òåíäåðó: Áóäü-ÿêèì çðó÷íèì ñïîñîáîì: çàïèò ïî åë.ïîøò³ (òåíäåðíà
äîêóìåíòàö³ÿ) obrii2008@.ukr.net àáî çà òåë. (044) 235-73-62.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ç/ï

Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè
Îð³ºíòîâíà
äàòà îö³íêè

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 99,0 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Äîíåöüêà, 18, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

âèêóïó îðåíäàðåì
30.04.2017

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 20,7 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ.
×åõîâñüêèé, 11/23-Á, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

âèêóïó îðåíäàðåì
30.04.2017

3.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 30,0 êâ.ì. ùî
ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Óøèíñüêîãî, 4, ë³ò. «2Ò»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

âèêóïó îðåíäàðåì
30.04.2017

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 90,4 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 69, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

âèêóïó îðåíäàðåì
30.04.2017

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 17,0 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 69, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³;
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

âèêóïó îðåíäàðåì
30.04.2017

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 892,0 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ñòàðîâîêçàëüíà, 26, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

âèêóïó îðåíäàðåì 
30.04.2017

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 348,8 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ðàéäóæíà, 6, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.04.2017

8
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 305,7 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ñâ³òëèöüêîãî, 23, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.04.2017

9.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 340,4 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Êóë³á³íà, 3

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.04.2017

10.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 153,9 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà, 15à, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.04.2017

11.

Íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè ïëîùåþ 
1414,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 6, ë³ò. À, Á, Â, Ã,
Ê, Í, Î, Ï, ²

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.04.2017

12.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 655,4 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì, Êè¿â, âóë.
Ìîñêîâñüêà, 19/1, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.04.2017

Передплатні�ціни

на�місяць ......................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ..................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ..............490��рн.�80��оп.
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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.
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ïëàíóº ³ äàë³
îíîâëþâàòè êîìóíàëüíó òåõí³êó
³ áóäå ïðîäîâæóâàòè ñï³âðîá³ò-
íèöòâî, çîêðåìà, ç á³ëîðóñüêèìè
ïàðòíåðàìè. ßê ðîçïîâ³â ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, òîð³ê, çà ðå-
çóëüòàòàìè òåíäåðó, ì³ñòî çàêó-
ïèëî 50 á³ëîðóñüêèõ àâòîáóñ³â, à
íàïðèê³íö³ 2015 ðîêó ïðèäáàëî
30 òðàêòîð³â «Á³ëîðóñ» äëÿ êîìó-
íàëüíèõ ñëóæá — äëÿ ïðèáèðàí-
íÿ òðîòóàð³â ³ äâîð³â â îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä.

Â³í äîäàâ, ùî íèí³øíüîãî ðî-
êó â ïëàíàõ ñòîëè÷íî¿ âëàäè çà-
êóïèòè 80 òðîëåéáóñ³â ³ 100 àâòî-
áóñ³â, ÿê³ ñòàíóòü ãàðíîþ àëüòåð-
íàòèâîþ êè¿âñüêèì ìàðøðóòêàì �

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè á³ëîðóñüêó òåõí³êó

Ó ÇÂßÇÊÓ ç ïðîâåäåííÿì ó ñòîëèö³ ñïîðòèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Êè-
¿âñüêèé íàï³âìàðàôîí-2017» òà ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ áåçïåðåá³éíî¿ ðî-
áîòè ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó ³ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â âíîñÿòü çì³íè ó ðîáîòó äåÿêèõ ìàðøðóò³â ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â ³ òðî-
ëåéáóñ³â.

Òàê, ç ïî÷àòêó ðóõó ó ñóáîòó (8 êâ³òíÿ) äî 22.00. 09.04.2017, ó çâ’ÿç-
êó ³ç çàêðèòòÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî (ç 05.00
äî 24.00) òà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ (ç 06.00 äî 22.00) çà ïîãîäæåííÿì ç ÃÓ
ÍÏ â ì. Êèºâ³ áóäå îðãàí³çîâàíî ðóõ:
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 62 â³ä Áîòàí³÷íîãî ñàäó äî âóë. Ïåòðà Ñà-

ãàéäà÷íîãî çà ä³þ÷èì ìàðøðóòîì, äàë³ — âóë. Àíäð³¿âñüêà — âóë. Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Áîðè÷³â óçâ³ç — Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, äà-
ë³ çà ä³þ÷èì ìàðøðóòîì;
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 114 â íàïðÿìêó çàë. âîêçàëó «Öåíòðàëü-

íèé» â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ äî Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ çà ä³þ÷èì
ìàðøðóòîì, äàë³ Áîðè÷³â óçâ³ç — Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, äàë³ çà ä³-
þ÷èì ìàðøðóòîì;
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 115 â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó «Äàðíèöÿ» äî

âóë. Ñïàñüêî¿ çà ä³þ÷èì ìàðøðóòîì, äàë³ — âóë. Âîëîñüêà — âóë. ²ë-
ë³íñüêà — âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà,äàë³ çà ä³þ÷èì ìàðøðóòîì (ñõå-
ìà äîäàºòüñÿ).

Ó íåä³ëþ (9 êâ³òíÿ) ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ñïîðòèâíîãî çàõîäó
(ïðîá³ãó) çà ìàðøðóòîì: Êîíòðàêòîâà ïëîùà — âóë. Ñàãàéäà÷íîãî — âóë.
Áîðè÷³â óçâ³ç — Íàáåðåæíå øîñå (äî Äí³ïðîâñüêîãî óçâîçó) — Íàáå-
ðåæíå øîñå — âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Ãàâàíñüêèé ì³ñò — âóë.
Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà — ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè — ì³ñò ³ì. Ã. Ôóêñà —
âóë. Òðóõàí³âñüêà — Ïàðêîâèé ì³ñò — Íàáåðåæíå øîñå — Ïîøòîâà ïëî-
ùà — âóë. Ñàãàéäà÷íîãî — Êîíòðàêòîâà ïëîùà (îð³ºíòîâíî ç 08.00 äî
14.00) çà ïîãîäæåííÿì ç ÃÓ ÍÏ ì. Êèºâà îðãàí³çóâàòè ðóõ:
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 21, 157 â íàïðÿìêó æ/ì Òðîºùèíà áåç çà-

¿çäó íà âóë. Âåðáîâó;
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 62 â³ä Áîòàí³÷íîãî ñàäó äî ªâðîïåéñüêî¿

ïëîù³;
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 73 â íàïðÿìêó âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ ïî òðà-

ñ³: ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà» — ïðîñï. Îáîëîíñüêèé — ïðîñï. Ñòåïàíà Áàí-
äåðè — ì³ñò ³ì. Ã. Ôóêñà, äàë³ çà ä³þ÷èì ìàðøðóòîì;
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 114 íà ä³ëÿíêàõ â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ äî

çàë. ñò. «Çåí³ò» òà â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó «Öåíòðàëüíèé» äî ñòàä³î-
íó «Äèíàìî» ³ì. Ëîáàíîâñüêîãî;
�� àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 115 â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó «Äàðíèöÿ» äî

ñòàíö³¿ ìåòðî «Ëèá³äñüêà»;
�� òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 29 â³ä ñò. ì. «Äàðíèöÿ» äî âóë. Ìèëî-

ñëàâñüêî¿;
�� òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 30 íà ä³ëÿíêàõ â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ äî

ñò. ì. «Äàðíèöÿ» òà â³ä âóë. Êàäåòñüêèé ãàé äî ñò. ì. «Ïåòð³âêà»;
�� òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 31 â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ äî ñò. ì. «Äàð-

íèöÿ»;
�� òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 34 â³ä âóë. Ï³âí³÷íî¿ äî ïðîñï. Ñòåïàíà

Áàíäåðè;
�� òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 47 â³ä ñò. ì. «Ì³íñüêà» äî ïðîñï. Ñòåïà-

íà Áàíäåðè.
Ðóõ àâòîáóñ³â ìàðøðóò³â N¹ 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 â íà-

ïðÿìêó æ/ì Òðîºùèíà îðãàí³çîâóºòüñÿ ïî ïðàâ³é ñìóç³ çóñòð³÷íîãî
íàïðÿìêó ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, ìîñòó ³ì. Ã. Ôóêñà òà ïðîñï. Ãåíå-
ðàëà Âàòóò³íà �

ßê ïðàöþâàòèìå ì³ñüêèé 
ïàñàæèðñüêèé òðàíñïîðò
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
«Êè¿âñüêîãî íàï³âìàðàôîíó-2017»

Ó ÑÓÁÎÒÓ, 8 êâ³òíÿ, â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé âåñíÿ-
íèé ÿðìàðîê äëÿ ñàä³âíèê³â òà ãîðîäíèê³â. Êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà
çìîæóòü ïðèäáàòè íàñ³ííÿ êâ³ò³â, îâî÷åâèõ êóëüòóð, ïîñàäêîâî-
ãî ìàòåð³àëó, ñàäæàíö³ ôðóêòîâèõ äåðåâ òà ÿã³ä, à òàêîæ ñàäîâî-
ãîðîäí³é ðåìàíåíò, ì³íåðàëüí³ äîáðèâà òà çàñîáè çàõèñòó ðîñ-
ëèí.

Äî ó÷àñò³ çàëó÷àþòüñÿ áåçïîñåðåäí³ âèðîáíèêè, ôåðìåðñüê³
òà ïðèâàòí³ ãîñïîäàðñòâà. Ì³ñöÿ äëÿ òîðã³âë³ íàäàþòüñÿ áåç-
êîøòîâíî, ñàìå òîìó ö³íè äåùî íèæ÷³, í³æ ó ðîçäð³áí³é òîð-
ãîâåëüí³é ìåðåæ³ òà ðèíêàõ. Ï³ä ÷àñ ÿðìàðêó ôóíêö³îíóâàòè-
ìóòü îá’ºêòè òîðã³âë³ ç ïðîäàæó òîâàð³â äëÿ ñàä³âíèê³â òà ãî-
ðîäíèê³â, à òàêîæ — ³ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóê-
ö³¿. Çàõ³ä ïðîõîäèòèìå íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ �

Äëÿ ñàä³âíèê³â ³ ãîðîäíèê³â âëàøòóþòü ÿðìàðîê

8 ² 9 ÊÂ²ÒÍß â êîíöåðòíîìó çà-
ë³ «Á³ëüøîâèê» (î 19.00) â³äáó-
äóòüñÿ ñâÿòêîâ³ êîíöåðòè, ïðèñâÿ-
÷åí³ Ì³æíàðîäíîìó äíþ ðîì³â.
Öèãàíñüêèé òåàòð «Ðîìàíñ» òðà-
äèö³éíî ïðåçåíòóº íîâó ìóçè÷-
íó ïðîãðàìó ñâîºìó â³ðíîìó ãëÿ-
äà÷åâ³, ç ÿêèì ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé
òâîð÷èé øëÿõ êîëåêòèâó. Íàðîä-
íèé àðòèñò Óêðà¿íè ²ãîð Êðèêó-
íîâ âïåðøå çàïðîñèâ ãîñòåé íà
ñâÿòî â Óêðà¿í³ 17 ðîê³â òîìó. Ç
òîãî ÷àñó âîíî ñòàëî ³ äëÿ ðîì³â,
³ äëÿ ºäèíîãî â äåðæàâ³ ðîìñüêî-

ãî òåàòðó ñâîºð³äíîþ òðèáóíîþ,
ç ÿêî¿ çâó÷èòü ïðàâäà ïðî âîëå-
ëþáíèé, òàëàíîâèòèé ³ ãîðäèé

íàðîä, ùî ïðàãíå âèçíàííÿ, ðî-
çóì³ííÿ ³ ñâîãî ì³ñöÿ ï³ä ñîí-
öåì �

Ðîìè çàïðîøóþòü
äî «Ðîìàíñó»

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ â Äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³,
ïî÷èíàþ÷è ç 1 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ì³í³ìàëüíèé ðîç-
ì³ð äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ äëÿ çàñòðàõîâàíèõ
îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 22 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³-
àëüíå ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ», ï³äâè-
ùóºòüñÿ íà 120 ãðí òà ñêëàäå 1280 ãðí.

Öå ï³äâèùåííÿ ñòîñóºòüñÿ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á,
ñòðàõîâèé ñòàæ ÿêèõ ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â, ùî ïåðå-
äóâàëè ðåºñòðàö³¿ ó Öåíòð³ çàéíÿòîñò³, ñòàíîâèâ íå
ìåíøå øåñòè ì³ñÿö³â. Òàê³ ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðà-
âî íà îòðèìàííÿ äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ, ðîçì³ð
ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà îñòàí-
í³ì ì³ñöåì ðîáîòè, ñòðàõîâîãî ñòàæó òà ïðè÷èíè
çâ³ëüíåííÿ, îäíàê íå ìîæå áóòè ìåíøèì, í³æ 1280
ãðí.

Ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð äîïîìîãè ïî
áåçðîá³òòþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ÷îòèðèêðàòíî-
ãî ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàò-
íèõ îñ³á — çàðàç öå 6 400 ãðí �

Ç 1 êâ³òíÿ ï³äâèùèâñÿ 
ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð 
äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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