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íîâèíè

«²ÃÐÈ ÍÅÑÊÎÐÅÍÈÕ» çàñíîâà-
í³ àíãë³éñüêèì ïðèíöîì Ãàðð³.
Ïåðø³ ²ãðè â³äáóëèñü 2014 ðîêó
ó Ëîíäîí³ òà ñòàëè ÿñêðàâèì ñâ³ä-
÷åííÿì òîãî, íà ùî çäàòí³ â³é-
ñüêîâ³, ÿê³ çàõèùàþòü ñâîþ êðà-
¿íó, ³ íàñê³ëüêè íåçëàìíîþ º ¿õ-
íÿ âîëÿ äî æèòòÿ. Ó 2016 ðîö³ óñ-
ï³õ ëîíäîíñüêèõ çìàãàíü ïîâòî-
ðèëè ²ãðè ó Îðëàíäî, à âæå ó 2017
ðîö³ «²ãðè íåñêîðåíèõ» â³äáó-
äóòüñÿ ó Òîðîíòî (Êàíàäà), ³ âïåð-
øå óêðà¿íñüêà êîìàíäà â³çüìå ó
íèõ ó÷àñòü.

Ó Êèºâ³ 114 â³éñüêîâèõ ³ âåòå-
ðàí³â ïðîâåëè çìàãàííÿ ç òàêèõ
äèñöèïë³í: ëåãêà àòëåòèêà, ïà-
óåðë³ôòèíã, âåñëóâàííÿ íà òðå-
íàæåðàõ, ïëàâàííÿ, âåëîñïîðò íà
øîñå ³ ñòð³ëüáà ç ëóêà. Ñàìå â öèõ

âèäàõ ñïîðòó óêðà¿íñüêà çá³ðíà
âèñòóïàòèìå ³ â Êàíàä³. Á³ëüø³ñòü
ç ó÷àñíèê³â çìàãàíü — ä³þ÷³ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³ òà âåòåðàíè, ÿê³
îòðèìàëè ïîðàíåííÿ ³ òðàâìè
ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ï³ä ÷àñ
áîéîâèõ ä³é.

«Âçàãàë³-òî ÿ òðåíåð ç ïëà-
âàííÿ, âåëîñïîðò — öå ìîº õîá³.
Áðàâ ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ íà
ñõîä³, îòðèìàâ ïîðàíåííÿ ó âè-
ñîê ó 2015-ìó. Ìàéæå ð³ê òðèâà-
ëî ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ, ïåðø
í³æ ÿ çì³ã ïîâåðíóòèñÿ äî ñïîð-
òó. Àëå òàê³ çìàãàííÿ — öå íàò-
õíåííÿ òà ñòèìóë ðóõàòèñÿ äàë³,
ñòàâèòè íîâ³ ö³ë³ òà ïåðåìàãàòè
ñåáå»,— ïîä³ëèâñÿ ó÷àñíèê âåëî-
ãîíêè ²ãîð Áîíäàðåíêî.

Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè 22 êâ³ò-

íÿ íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ ó ñïîð-
òèâíîìó êîìïëåêñ³ «Àòëåò» òà â
ïðèì³ùåíí³ áàñåéíó «ÖÑÊ ÇÑÓ».
À 23 êâ³òíÿ íà â³äêðèò³é ñöåí³ íà
Õðåùàòèêó, á³ëÿ áóä³âë³ ÊÌÄÀ,
â³äáóëèñÿ öåðåìîí³ÿ îãîëîøåí-
íÿ ïåðåìîæö³â òà áëàãîä³éíèé
êîíöåðò. Ñâî¿ìè âèñòóïàìè óêðà-
¿íñüêó çá³ðíó «²ãîð íåñêîðåíèõ»
ï³äòðèìàëè OÒTorvald, Äðóãà Ð³-
êà, ÒÍÌÊ, Ôîìà ç ãóðòó «Ìàíäðè»,
ÑÊÐßÁ²Í, Çëàòà Îãíºâè÷, Àíàñ-
òàñ³ÿ Ïðèõîäüêî, «Ë³ñàïåòíèé áà-
òàëüéîí», à òàêîæ Îðêåñòð Ïî-
÷åñíî¿ Âàðòè.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿
áóëè íàçâàí³ ³ìåíà 30 ó÷àñíèê³â
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿. 15 ç íèõ
óâ³éäóòü äî îñíîâíîãî ñêëàäó ³
ïî¿äóòü íà çìàãàííÿ, à ùå 15
ñôîðìóþòü ðåçåðâ. Ñåðåä íèõ —
12 ä³þ÷èõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
(ïî ï’ÿòü â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
ÇÑÓ ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà ïî
îäíîìó — ç Íàöãâàðä³¿ ³ ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæáè), 18 — âåòåðàí³â.

«Òå, ùî âè ðîáèòå êîæåí äåíü,
öå ïðèêëàä äëÿ ïîáðàòèì³â, äëÿ
íàøîãî íàðîäó. Ìè âïåâíåí³, ùî
íàø³ ãåðî¿ ïðåäñòàâëÿòü Óêðà¿íó
íà çìàãàííÿõ ó Òîðîíòî òàê ñà-
ìî ã³äíî, ÿê çàðàç âîíè çàõèùà-
þòü ñõ³äí³ êîðäîíè ªâðîïè. Âè
ïîêàçàëè, ùî íàøà àðì³ÿ ³ ¿¿ äóõ

ä³éñíî íåñêîðåí³»,— çâåðíóâñÿ
äî âåòåðàí³â çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
îáîðîíè Îëåã Øåâ÷óê.

À ãîëîâíèé ñóääÿ «²ãîð íåñêî-
ðåíèõ», ðåêòîð Êè¿âñüêîãî â³é-
ñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áî-
ãóíà, Ãåðîé Óêðà¿íè ²ãîð Ãîðä³é-
÷óê çàçíà÷èâ, ùî âñ³ ó÷àñíèêè º
ïåðåìîæöÿìè ³ çàñëóãîâóþòü íà
âèçíàííÿ.

Ï³äãîòîâêà äî Invictus Games
Toronto 2017 òðèâàòèìå 4 ì³ñÿ-
ö³. Óêðà¿íñüêà çá³ðíà çóñòð³íå-
òüñÿ ç êîìàíäàìè ùå 16-òè êðà-
¿í ó âåðåñí³ 2017-ãî.

«Â ð³çíèõ êðà¿íàõ â³äá³ð äî
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ ïðîõîäèòü
ïî-ð³çíîìó. Íàïðèêëàä, â Ãðóç³¿
çà ¿õ ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàº
Ì³íîáîðîíè, ó Âåëèêîáðèòàí³¿
òàêîæ â³äáóâàþòüñÿ çìàãàííÿ,
àëå òðîõè çà ³íøèì ïðèíöèïîì, —
ïðîêîìåíòóâàëà «Õðåùàòèêó»
êîîðäèíàòîð óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè
²âîíà Êîñòèíà.— Çàðàç âñ³ ÷ëåíè
íàøî¿ çá³ðíî¿ ïðîäîâæàòü òðåíó-
âàííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. À
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè îãîëîñèìî
³íôîðìàö³þ ùîäî ï³äãîòîâ÷èõ
ïëàí³â ³ òðåíóâàëüíèõ òàáîð³â. Ó
íàñ íåïîãàí³ ïåðñïåêòèâè âèñòóïó
â Òîðîíòî, ³ ìîæëèâî, íàø³ ñïîðò-
ñìåíè â³çüìóòü ó÷àñòü íàâ³òü íå
â 6-òè, à ó 8-ìè äèñöèïë³íàõ �

Ñèëüí³ äóõîì ³ ò³ëîì
� Â ñòîëèö³ âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â íàö³îíàëüíèõ «²ãîð íåñêîðåíèõ»

22 òà 23 êâ³òíÿ â Êèºâ³ â³äáóâñÿ çàâåðøàëüíèé
åòàï â³äáîðó äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿, ÿêà âïåð-
øå âîñåíè öüîãî ðîêó ïðåäñòàâëÿòèìå Óêðà¿íó
íà Invictus Games â Òîðîíòî. Öå ì³æíàðîäí³ çìà-
ãàííÿ äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà âåòåðàí³â, ÿê³
çàçíàëè òðàâì àáî çàõâîðþâàíü ï³ä ÷àñ àáî
âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ñëóæáîâîãî îáîâ’ÿçêó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ 
çàõîäè ç íàãîäè
31-õ ðîêîâèí 
×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè

26 êâ³òíÿ âñÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷àòèìå ñóì-

íó äàòó â íîâ³òí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿ —

31-ó ð³÷íèöþ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ.Ç íàãîäè ö³º¿

ïàì’ÿòíî¿ äàòè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 25

êâ³òíÿ î 12.00 â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì òà

ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó

æåðòâàì ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (âóë.

Ìàëèíîâñüêîãî, 6). 26 êâ³òíÿ êèÿíè-ë³êâ³-

äàòîðè òà ïîòåðï³ë³ â³ä êàòàñòðîôè,

êåð³âíèöòâî ³ ãðîìàäñüê³ñòü ì³ñòà â³çü-

ìóòü ó÷àñòü ó ïîêëàäàíí³ êâ³ò³â òà ã³ðëÿíä

äî Ìåìîð³àëüíîãî êóðãàíó Ãåðî¿â ×îðíî-

áèëÿ íà òåðèòîð³¿ öåðêâè Ñâ. Àðõàíãåëà

Ìèõà¿ëà,ïàì’ÿòíîãî çíàêó «Âî¿íàì ×îðíî-

áèëÿ» òà ïîìèíàëüíîìó ìîëåáí³ â ïàì’ÿòü

æåðòâ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (ïðîñï.

Ìèðó, 16).

Òàêîæ, ïðîòÿãîì êâ³òíÿ, â çàêëàäàõ îñ-

â³òè òà á³áë³îòåêàõ ñòîëèö³ â³äáóâàþòüñÿ

âèõîâí³ ãîäèíè, áåñ³äè, êíèæêîâ³ âèñòàâ-

êè, ïåðåãëÿä ê³íîô³ëüì³â, ïðèñâÿ÷åíèõ

31-ì ðîêîâèíàì àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ,ë³òåðàòóð-

íî-ìèñòåöüê³ çàõîäè çà ó÷àñòþ øêîëÿð³â

òà ë³êâ³äàòîð³â.

Êèÿíè çìîæóòü
äîëó÷èòèñÿ 
äî ôîðìóâàííÿ 
Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè 
ïðè ÊÌÄÀ

Íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè óðÿäó â³ä 3.11.2010

¹ 996 «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàä-

ñüêîñò³ ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ äåð-

æàâíî¿ ïîë³òèêè» â Êèºâ³ ðîçïî÷àòà ðî-

áîòà ç ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñêëàäó Ãðî-

ìàäñüêî¿ ðàäè (ÃÐ) ïðè âèêîíàâ÷îìó îð-

ãàí³ Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ).

²í³ö³àòèâíîþ ãðóïîþ ç ï³äãîòîâêè óñ-

òàíîâ÷èõ çáîð³â ùîäî ôîðìóâàííÿ íî-

âîãî ñêëàäó ÃÐ (ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ¹ 1

â³ä 14 êâ³òíÿ 2017 ðîêó) âèçíà÷åíî, ùî

óñòàíîâ÷³ çáîðè â³äáóäóòüñÿ 6 ÷åðâíÿ

2017 ðîêó (ì³ñöå òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ áó-

äå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî).

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ç 24 êâ³òíÿ

äî 5 òðàâíÿ 2017 ðîêó âêëþ÷íî ó ïîíå-

ä³ëîê — ÷åòâåð ç 10.00 äî 17.00, à ó ï’ÿò-

íèöþ — ç 10.00 äî 16.00 (êð³ì âèõ³äíèõ

òà ñâÿòêîâèõ äí³â) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë.Õðåùàòèê, 36, 1 ïîâåðõ, ê³ì. 101 (ïðà-

âîðó÷). Äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ

íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâó òà äîäàòêè äî íå¿.

Ç ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â òà ³íøîþ êî-

ðèñíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî åòàïè ôîðìóâàí-

íÿ íîâîãî ñêëàäó ÃÐ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ

ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ Äå-

ïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é çà òå-

ëåôîíîì 235-01-75 òà íà ªäèíîìóâåá-ïîð-

òàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó

ðóáðèö³ «Ãðîìàäñüêà ðàäà» ï³äðóáðèêè «Ïî-

ðÿäîê ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñêëàäó ÃÐ ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ)» çà

íàñòóïíèì ïîñèëàííÿì: https://kievcity.gov.

ua/content/41_gromadska-rada. html.

Êîíòàêòíà îñîáà: ãîëîâà ³í³ö³àòèâíî¿

ãðóïè Áîãäàí Ñòàí³ñëàâîâè÷ Íàçàðåíêî,

òåëåôîí 227-55-79,e-mail: guvp_kmda@ukr.

net.

Ó Êèºâ³ 114 â³éñüêîâèõ ³ âåòåðàí³â ïðîâåëè çìàãàííÿ ç òàêèõ äèñöèïë³í:  
ëåãêà àòëåòèêà, ïàóåðë³ôòèíã, âåñëóâàííÿ íà òðåíàæåðàõ, ïëàâàííÿ, âåëîñïîðò
íà øîñå ³ ñòð³ëüáà ç ëóêà
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Київський міський голова В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін 

до Комплексної міської цільової програми 
«Столична культура 2016 — 2018», затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 14 квітня 2016 року 
№ 323/323

Рішення Київської міської ради № 35/2257 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру»,

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затверджен&
ня та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою врегулювання питань, пов’язаних з прове&
денням капітального ремонту приміщень кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста
Києва, модернізації обладнання для кінопоказу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿

ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñòîëè÷íà êóëüòóðà 2016 —

2018», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 323/323, çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó 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 áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 04.04. 2017 ðîêó ¹ 35/2257

ЗМІНИ
до Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура 2016 — 2018», 
затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 14 квітня 2016 року № 323/323

1. Ïîçèö³þ 8 ðîçä³ëó «ÏÀÑÏÎÐÒ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ-2018» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

6. Ïîçèö³þ «ÐÀÇÎÌ ïî ï³äïðîãðàì³ 1. Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Êè¿â ìèñòåöüêèé» äîäàòêà Á

«ÁÓÄ²ÂÍÈÖÂÎ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß (ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ÉÍ² ÐÎÁÎÒÈ), ÊÀÏ²-

ÒÀËÜÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ» çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ï³äïðîãðàìè 1. «Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðî-

ãðàìà «Êè¿â ìèñòåöüêèé» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

РАЗОМ по підпрограмі 1. Міська цільова
програма "Київ мистецький" 

Бюджет міста Києва 2016  �47755,52 
2017 � 70447,40 
2018 � 65552,60

3. Капітальний ремонт, ремонтно�
реставраційні роботи на об'єктах закладів
культури, підпорядкованих Департаменту
культури

2016�2018 Департамент
культури,
заклади
культури

Бюджет
міста
Києва 

2016  �
8555,524 
2017  � 24000,0
2018  � 23000,0

18.9. Капітальний
ремонт приміщень
муніципальних
кінотеатрів,
модернізація
обладнання для
кінопоказу

2017�2018 Департамент
культури,  КП
"Київкіно�
фільм"

Бюджет
міста
Києва

2017 �
15 000,0
2018 � 
15 000,0 

Підвищення конкуренто�
спроможності
муніципальних об'єктів,
збільшення глядацької
аудиторії, зростання
касових зборів

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат
на виконання
Програми

Обсяг ресурсів, 
усього, 
у тому числі:

960704,46 1126759,4 924723,3 3012187,13

Бюджет м. Києва 714722,43 873912,7 758864,8 2347499,9

Кошти інших джерел, усього, у тому числі: 245982,03 252846,7 165858,5 664687,23

власні кошти установ і організацій 104868,4 109591,0 115239,0 329698,4

залучені кошти 85000,0 85000,0 170000,0

інші джерела фінансування 56113,63 58255,7 50619,5 164988,83

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на
виконання
Комплексної
програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для  реалізації
Комплексної програми, 
усього,  
у тому числі:

1107201,51 1261004,34 1068487,22 3436693,07

Бюджет м. Києва 820038,12 986956,64 880627,82 2687622,58

Кошти інших джерел, 
усього,  
у тому числі:

287163,39 274047,7 187859,4 749070,49

кошти Державного бюджету України 15245,7 15245,7

власні надходження установ і
організацій

111853,7 116842 123089,9 351785,6

залучені кошти 85250,0 85250,0 250,0 170750,0

інші джерела фінансування 74813,99 71955,7 64519,5 211289,19

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,

Усього 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Всього, тис. грн, 3436693,07 1107201,51 1261004,34 1068487,22

у тому числі:  
коштів бюджету м. Києва

2687622,58 820038,12 986956,64 880627,82

коштів інших джерел, 
усього, 
у тому числі:

749070,49 287163,39 274047,7 187859,4

кошти Державного бюджету України 15245,7 15245,7

власні кошти установ і організацій 351785,6 111853,7 116842 123089,9

залучені кошти 170750,0 85250,0 85250,0 250,0

інші джерела фінансування 211289,19 74813,99 71955,7 64519,5

У тому числі, 
по підпрограмах:

8.1. Підпрограма 1. 
Міська цільова програма "Київ мистецький",
всього, тис. грн,

3012187,16 960704,46 1126759,4 924723,3

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

2347499,93 714722,43 873912,7 758864,8

коштів інших джерел, 
усього, 
в тому числі:

664687,23 245982,03 252846,7 165858,5

власні кошти установ і організацій 329698,4 104868,4 109591,0 115239,0

залучені кошти 170000,0 85000,0 85000,0

інші джерела фінансування 164988,83 56113,63 58255,7 50619,5

8.2. Підпрограма 2. 
Міська цільова програма "Київ етнічний",  
всього, тис. грн,

1516,86 494,0 494,94 527,92

у тому числі: коштів бюджету м. Києва 1516,86 494,0 494,94 527,92

коштів інших джерел:

власні кошти установ і організацій

залучені кошти

8.3. Підпрограма 3. 
Міська цільова програма "Київ духовний",
всього, тис. грн,

1565,3 474,6 480,7 610,0

у тому числі: 
коштів бюджету м. Києва

1565,3 474,6 480,7 610,0

коштів інших джерел:

власні кошти установ і організацій

залучені кошти

8.4. Підпрограма 4. 
Міська цільова програма "Київ історичний",  
всього, тис. грн,

421423,75 145528,45 133269,3 142626,0

у тому числі: 
коштів бюджету м. Києва

337040,49 104347,09 112068,30 120625,10

коштів інших джерел, 
усього, 
у тому числі:

84383,26 41181,36 21201,0 22000,9

кошти Державного бюджету України 15245,7 15245,7

власні кошти установ і організацій 22087,2 6985,3 7251,0 7850,9

залучені кошти 750,0 250,0 250,0 250,0

інші джерела фінансування 46300,36 18700,36 13700,0 13900,0

2. Ðîçä³ë «ÐÅÑÓÐÑÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÀ 2016 — 2018» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

3. Òàáëèöþ 2 ðîçä³ëó 3 «ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ, ÎÁ-

ÑßÃ²Â ÒÀ ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß» ï³äïðîãðàìè 1. «Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Êè¿â ìèñòåöüêèé»

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Òàáëèöÿ 2. 

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

«Êè¿â ìèñòåöüêèé»

òèñ. ãðí

4. Ïîçèö³þ 18 äîäàòêà À «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯

ÏÐÎÃÐÀÌÈ «ÊÈ¯Â ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ» ï³äïðîãðàìè 1. «Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Êè¿â ìèñòåöüêèé»

äîïîâíèòè ï³äïîçèö³ºþ 18.9 òàêîãî çì³ñòó:

5. Ïîçèö³þ 3 äîäàòêà Á «ÁÓÄ²ÂÍÈÖÂÎ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß (ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÐÅÑÒÀÂÐÀ-

Ö²ÉÍ² ÐÎÁÎÒÈ), ÊÀÏ²ÒÀËÜÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ» çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ï³äïðîãðàìè 1.

«Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Êè¿â ìèñòåöüêèé» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
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Про реорганізацію 
спеціальної загальноосвітньої школи&інтернату № 2 

м. Києва шляхом приєднання її 
до спеціальної загальноосвітньої школи «Надія» м. Києва

Рішення Київської міської ради № 139/2361 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 За&

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про загальну середню ос&
віту», з метою задоволення потреб населення у загальній середній освіті, ефективного використання майна
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ ñïåö³àëüíó çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó-³íòåð-

íàò ¹ 2 ì. Êèºâà òà ñïåö³àëüíó çàãàëüíîîñâ³ò-

íþ øêîëó «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà.

2. Ðåîðãàí³çóâàòè ñïåö³àëüíó çàãàëüíîîñ-

â³òíþ øêîëó-³íòåðíàò ¹ 2 ì. Êèºâà (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 21622272) øëÿõîì ïðèºäíàí-

íÿ ¿¿ äî ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè

«Íàä³ÿ» ì. Êèºâà (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

22895428).

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ñïåö³àëüíà çàãàëüíî-

îñâ³òíÿ øêîëà «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà º ïðàâîíàñòóï-

íèêîì ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ñïåö³àëüíî¿ çà-

ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2 ì. Êèºâà.

4. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè

ñâî¿õ âèìîã — äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ ïî-

â³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ ñïå-

ö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2

ì. Êèºâà øëÿõîì ïðèºäíàííÿ ¿¿ äî ñïåö³àëüíî¿

çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà.

5. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

5.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ñïåö³-

àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2

ì. Êèºâà øëÿõîì ïðèºäíàííÿ ¿¿ äî ñïåö³àëüíî¿

çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà òà çà-

òâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä.

5.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî çàêð³ïëåííÿ çà ñïå-

ö³àëüíîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ «Íàä³ÿ»

ì. Êèºâà ïðèì³ùåíü ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³ò-

íüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2 ì. Êèºâà, ðîçòàøî-

âàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà ßí-

ãåëÿ, 12/2.

5.5. Ñï³ëüíî ³ç ñïåö³àëüíîþ çàãàëüíîîñâ³ò-

íüîþ øêîëîþ «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà çàáåçïå÷èòè íà-

â÷àííÿ ó÷í³â ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-

ëè-³íòåðíàòó ¹ 2 ì. Êèºâà ³ç çáåðåæåííÿì ïðî-

æèâàííÿ òà óòðèìàííÿ ó÷í³â äî çàê³í÷åííÿ ¿õ íà-

â÷àííÿ çã³äíî ³ç ¿õ ôàêòè÷íèì ñêëàäîì ñòàíîì íà

äåíü ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ñïåö³àëüíî¿ çàãàëü-

íîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2 ì. Êèºâà øëÿ-

õîì ïðèºäíàííÿ ¿¿ äî ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñ-

â³òíüî¿ øêîëè «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà:

6.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³ò-

íüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2 ì. Êèºâà øëÿõîì ïðè-

ºäíàííÿ ¿¿ äî ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-

ëè «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

6.2. Ñêëàñòè ïåðåäàâàëüíèé àêò òà ïîäàòè éî-

ãî íà çàòâåðäæåííÿ Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿.

7. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿,

ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про компенсацію територіальній громаді міста Києва коштів 
з Державного бюджету України

Рішення Київської міської ради № 48/2270 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 4 частини першої статті 21 Закону України «Про

столицю України — місто&герой Київ» та на виконання рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 765/765
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:052:0087) íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 

43-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðà-

âà ¹ ª-1394).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 1 679 820,00 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò

ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü ãðèâåíü

00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-

êè (âèñíîâîê ïðî âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

12.12.2016).

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî çà-

áåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà

êîìïåíñàö³¿ êîøò³â ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-

¿íè ó ñóì³ 1 687 292,55 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò

â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî äâ³ ãðèâ-

í³ 55 êîï³éîê), ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç:

— ñóìè 1 679 792,55 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñò-

ñîò ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî

äâ³ ãðèâí³ 55 êîï³éîê), ùî º ð³çíèöåþ ì³æ ñóìîþ

ïðîäàæó Åñòîíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 43-á ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:052:0087), ÿêà ñòàíîâèòü 1 (îä-

íå) ºâðî, ùî íà äàòó ñïëàòè ñòàíîâèëà 27,45

ãðí (äâàäöÿòü ñ³ì ãðèâåíü 45 êîï³éîê) çà êóð-

ñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, òà âàðò³ñòþ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ðîçì³ð³ 1 679 820,00 ãðí (îäèí

ì³ëüéîí ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ì-

ñîò äâàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê);

— ñóìè 7 500,00 ãðí, âèòðà÷åíî¿ ç ì³ñüêîãî

áþäæåòó íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè ïî âèçíà÷åííþ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè

òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо запровадження обов’язкового застосування 
на маршрутних транспортних засобах блокувальників запуску

двигуна внутрішнього згорання по наявності алкоголю 
у видиху водія (алкоблокувальників)

Рішення Київської міської ради № 28/2250 від 23 березня 2017 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра&

їни «Про столицю України — місто&герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

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 òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, 

розташованій між будинками N№ 5, 5&а, 5&б 
на вул. Вишняківській у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 829/1833 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно&заповідний фонд України», абзацу 10 частини першої
статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою
зеленого господарства м. Києва», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май&
но та їх обтяжень», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на&
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10 квітня
2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська ра&
да

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,77 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè

N¹ 5, 5-à, 5-á íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-

ãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâ-

íî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-

êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015

ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 2017 ðîêó ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016

¹ 572/572 (Òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äà-

þòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-

ìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷å-

íó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâå-

ð³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.03. 2017 ðîêó ¹ 28/2250

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів

України щодо запровадження обов’язкового застосування на маршрутних
транспортних засобах блокувальників запуску двигуна внутрішнього 
згорання по наявності алкоголю у видиху водія (алкоблокувальників)

Äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèé òðàâìàòèçì º îäí³ºþ íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ ïðè÷èí ñìåðòíîñò³ é âòðà-

òè ïðàöåçäàòíîñò³ íå ëèøå â Óêðà¿í³, àëå é ó âñüîìó ñâ³ò³. Òîìó Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ïðî-

ãîëîñèëà 2011-2020 ðîêè «Äåñÿòèë³òòÿì ä³é ³ç çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó». Îäíèì

ç éîãî ïóíêò³â º ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà çìåíøåííÿ ÷èñëà äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä (äà-

ë³ — ÄÒÏ), âèêëèêàíèõ âæèâàííÿì àëêîãîëþ âîä³ÿìè.

Ïðè öüîìó íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ïîñ³äàº îäíå ³ç íàéïåðøèõ ì³ñöü â ªâðîï³ çà ñìåðòí³ñòþ òà òðàâ-

ìàòèçìîì íà äîðîãàõ, à á³ëüø³ñòü ÄÒÏ òðàïëÿþòüñÿ ÷åðåç ïåðåáóâàííÿ âîä³¿â ó íåòâåðåçîìó ñòà-

í³. ßêùî â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ð³âåíü ñìåðòíîñò³ âíàñë³äîê ÄÒÏ ñòàíîâèòü â ñåðåäíüîìó ÷åòâå-

ðî ëþäåé íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, òî â Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê äîð³âíþº áëèçüêî 18.

Âîäíî÷àñ ó ñâ³ò³ íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä ïðîòèä³¿ ïèÿöòâó çà êåðìîì. Â³í ïîºäíóº â ñîá³ ÿê

ïðàâîâ³ òà ñîö³àëüí³ çàõîäè, òàê ³ òåõí³÷í³ çàõîäè âïëèâó áåçïîñåðåäíüî íà òðàíñïîðòí³ çàñîáè. Îä-

íèì ç òàêèõ çàõîä³â º âñòàíîâëåííÿ íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á áëîêóâàëüíèêà çàïóñêó äâèãóíà âíóò-

ð³øíüîãî çãîðàííÿ ïî íàÿâíîñò³ àëêîãîëþ ó âèäèõó âîä³ÿ (àëêîáëîêóâàëüíèêà ÷è àëêîçàìêà), ÿêèé

ô³çè÷íî óíåìîæëèâëþâàòèìå âêàçàíå ïðàâîïîðóøåííÿ.

Çàïðîâàäæåííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ îáîâ’ÿçêîâîãî çàñòîñóâàííÿ íà ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðò-

íèõ çàñîáàõ áëîêóâàëüíèê³â çàïóñêó äâèãóíà âíóòð³øíüîãî çãîðàííÿ ïî íàÿâíîñò³ àëêîãîëþ ó âè-

äèõó âîä³ÿ (àëêîáëîêóâàëüíèê³â) ñïðèÿòèìå ïîñèëåííþ áåçïåêè íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, çâå-

äå äî ì³í³ìóìó ìîæëèâ³ñòü êåðóâàííÿ çàñîáàìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ó íåòâåðåçîìó ñòàí³ é

â³äïîâ³äíî çìåíøèòü ïîòåíö³éíó ê³ëüê³ñòü ïîñòðàæäàëèõ â ÄÒÏ çà ó÷àñòþ çàñîá³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó, êåðîâàíèõ âîä³ÿìè ó íåòâåðåçîìó ñòàí³.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 93 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó Âåðõîâ-

í³é Ðàä³ Óêðà¿íè íàëåæèòü, çîêðåìà, íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà

äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ÿêíàéøâèäøîãî ðåãëàìåíòóâàííÿ ïîðÿäêó îáîâ’ÿçêî-

âîãî çàñòîñóâàííÿ íà ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ áëîêóâàëüíèê³â çàïóñêó äâèãóíà âíóòð³ø-

íüîãî çãîðàííÿ ïî íàÿâíîñò³ àëêîãîëþ ó âèäèõó âîä³ÿ (àëêîáëîêóâàëüíèê³â), à òàêîæ ðîçðîáêè ä³º-

âèõ ìåõàí³çì³â êîíòðîëþ çà ¿õ âèêîðèñòàííÿì.
Київський міський голова В. Кличко
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Про затвердження переліку природоохоронних заходів 
у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду

охорони навколишнього природного середовища у 2017 році
Рішення Київської міської ради № 125/2347 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 верес&
ня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних захо&
дів», Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердже&
ного рішенням Київської міської ради від 24 вересня 1998 року № 10/111 «Про Київський міський фонд охо&
рони навколишнього природного середовища» (в редакції рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010
року № 18/3456), та з метою подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного ста&
ну столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ïðèðîäîîõîðîííèõ

çàõîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ

ç Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêî-

ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó 2017 ðî-

ö³ (äàë³-Ïåðåë³ê), çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíþâàòè ô³íàíñóâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ

çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî Ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíîãî

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про перейменування 
деяких театрально&видовищних закладів культури 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 122/2344 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Закону України «Про театри і театральну справу», враховуючи лист закладу культури «Київський
муніципальний академічний театр ляльок» від 02 червня 2016 року № 81 та лист комунального закладу куль&
тури «Експериментальна майстерня «Театр маріонеток» від 02 червня 2016 року № 024, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé

ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê» 

(ªÄÐÏÎÓ 05495006) ó êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿â-

ñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê

íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà».

2. Ïåðåéìåíóâàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä êóëü-

òóðè «Åêñïåðèìåíòàëüíà ìàéñòåðíÿ «Òåàòð

ìàð³îíåòîê» (ªÄÐÏÎÓ 23376854) ó êîìóíàëü-

íèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä

êóëüòóðè «Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ «Òåàòð ìàð³îíå-

òîê».

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàòâåðäèòè çì³íè äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 140/2362 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не&
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за ре&
зультатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó

íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 06.04. 2017 ðîêó ¹ 125/2347

Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, 
що фінансуватимуться з Київського міського фонду 

охорони навколишнього природного середовища у 2017 році

№ п/п Назва заходу

1 2

І. ЗАХОДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ РОЗПОЧАТА У МИНУЛИХ РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосїївському районах
та приведення його до належного технічного стану:

розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул.
Саперно�Слобідської до ур. Лиса Гора);

у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах відкритої частини русла р. Либідь.

1.2. Реконструкція гідротехнічних споруд р. Либідь, у т.ч. проектні роботи.

1.3. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) уі Подільському районі м. Києва.

1.4. Розчистка та благоустрій водних об'єктів м. Києва, в т.ч. проектні роботи:

розчистка та благоустрій озер у парку "Нивки" в Шевченківському районі, у тому числі проектні роботи.

1.5. Реконструкція озер у Шулявській балці Київського зоопарку, у тому числі погашення боргів минулих
періодів.

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів,
усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна
частина), у тому числі проектні роботи.

3. Збереження природно�заповідного фонду

3.1. Продовження створення експозиції (вольєрів) "Пташника" у Київському зоопарку, в тому числі
погашення боргів минулих періодів.

3.2. Будівництво установки утилізації продуктів метаболізму тварин у Київському зоологічному парку, у тому
числі проектні роботи.

3.3. Розробка проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови".

3.4. Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території іхтіологічно�ботанічного
заказника місцевого значення "Озеро Вербне".

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

4.1. Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих
сполук на території ВАТ "Радикал".

4.2. Заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал".

4.3. Роботи з обладнання виробничих баз та теплично�парникових господарств КП УЗН районів та КП ЛПГ 
м. Києва твердопаливними котлами та переведення їх на індивідуальну систему опалення, у тому числі
проектні роботи.

II. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2017 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Розчистка та благоустрій водних об'єктів м. Києва, у тому числі проектні роботи.

1.2. Реконструкція очисних споруд "Харківські".

1.3. Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, у тому числі проектні роботи.

1.4. Розчистка русла річки Коник, у тому числі проектні роботи.

1.5. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню
водних ресурсів м. Києва.

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів,
усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу, в тому числі проектні роботи.

3 .Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо�зрошувальних систем.

3.2. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

4. Збереження природно�заповідного фонду

4.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів
природно�заповідного фонду м. Києва.

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи
живлення та люмінесцентні лампи).

5.2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і захоронення відходів, що містять як складові або забруднювачі ртуть,
сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть).

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього природного середовища

6.1. Проведення науково�технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики.

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 06.04. 2017 ðîêó ¹ 140/2362

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва,

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

* Äî îðåíäíî¿ ñòàâêè íå çàñòîñîâóºòüñÿ ïóíêò 11 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015

¹ 415/1280.
Київський міський голова 

В. Кличко

№ п/п Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

1. ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОДИННИЙ ЦЕНТР
РЕАБІЛІТАЦІЇ "ФЕМІНА" 

(Ідентифікаційний код
40289135) 

Форма власності �
приватна 

Форма господарювання
�госпрозрахункова

Пимоненка Миколи, 10�А 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ район 

НЕЖИЛИЙ БУДИНОК
(КАПІТАЛЬНИЙ), 

СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА, 

Загальна площа �
14000,00 кв.м

Приватний заклад
охорони здоров'я
(медичний центр з
фізичної реабілітації
(фізіотерапії) 

3 поверх 

площа � 238,00 кв. м

10 %* 2 роки 364 дні

Київський міський голова 
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
26 êâ³òíÿ 2017 ð.

¹46 (4959)

5

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 77/1669

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

із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 386 від 3 квітня 2017 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово&комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про дер&
жавну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно&гігієнічного, протипожежного, техніч&
ного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñ-

íåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà

ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1078, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 42/1095 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïîçèö³¿ ¹ 47 ðîçä³ëó «Îáîëîíñüêèé ðàéîí», ¹¹ 38, 39 ðîçä³ëó «Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí»Òà-

ðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-

ð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðà-

õóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî

íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 579, çàðåºñòðîâàíèõ

â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 26/943 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

11 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1191) âèêëþ÷èòè.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 77/1669

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.04.2017 ð. ¹ 386

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

із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

1.Ïîçèö³¿ ¹¹ 57-61 ðîçä³ëó "Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí" âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

57 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Дубініна Володі 7/14 0,9866 0,5369 0,1203 0,0000 0,2216 0,3798 0,7353 0,0035 0,0000 0,0921 0,3073 0,4640 0,0811 0,0737 0,0003 0,2670 1,4741 0,69 7,72 5,44 7,72 5,44

58 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ломоносова 83�а 1,6176 0,5149 0,3428 0,0000 0,3488 0,2199 0,7497 0,0049 0,0000 0,0000 0,2954 0,3093 0,0774 0,0892 0,0001 0,3417 0,2552 0,62 6,94 6,13 6,94 6,13

59 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська 1 0,8304 0,7127 0,1136 0,0000 0,4319 0,2013 0,7484 0,0028 0,0000 0,0000 0,7023 0,3274 0,0282 0,0995 0,0001 0,6779 0,2898 0,62 6,94 5,97 6,94 5,97

60 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська 1�а 0,8542 0,6629 0,1699 0,0000 0,4448 0,2226 0,7519 0,0029 0,0000 0,0000 0,8039 0,3124 0,0290 0,1023 0,0001 0,5041 0,2985 0,62 6,93 5,94 6,93 5,94

61 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Феодосійська 3�в 0,7974 0,7341 0,1180 0,0000 0,4412 0,2378 0,7528 0,0029 0,0000 0,0000 0,7642 0,2468 0,0312 0,0860 0,0001 0,6303 0,2961 0,62 6,91 5,92 6,91 5,92

56 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ахматової
Анни

22 0,3992 0,5897 0,1424 0,0000 0,3801 0,0808 0,7294 0,0006 0,0000 0,0000 0,2558 0,1160 0,0348 0,0597 0,0000 1,6400 0,7017 0,62 6,89 5,44 6,89 5,44

57 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Григоренка
Петра

14 0,9417 0,6600 0,2825 0,0000 0,3987 0,0702 0,7555 0,0032 0,0000 0,0000 0,3977 0,1557 0,0606 0,1034 0,0000 0,6662 0,2587 0,57 6,39 5,51 6,39 5,51

58 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова 40�є 0,6751 0,7180 0,1013 0,0000 0,2838 0,2308 0,7509 0,0028 0,0000 0,0000 0,4966 0,1661 0,0802 0,1006 0,0001 0,3554 0,8355 0,58 6,45 4,94 6,45 4,94

59 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова 40�ж 0,6729 0,7269 0,1122 0,0000 0,2736 0,2313 0,7459 0,0027 0,0000 0,0000 0,4683 0,1639 0,0775 0,0972 0,0001 0,4000 0,8054 0,57 6,42 4,97 6,42 4,97

60 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Драгоманова 40�з 0,6771 0,7223 0,1117 0,0000 0,2912 0,2574 0,7529 0,0029 0,0000 0,0000 0,4978 0,1757 0,0830 0,0997 0,0001 0,2527 0,8572 0,57 6,43 4,88 6,43 4,88

61 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 20 0,6931 0,6649 0,2804 0,0000 0,3871 0,0765 0,7523 0,0031 0,0000 0,0000 0,3385 0,1070 0,0510 0,0821 0,0000 0,6131 0,4297 0,54 6,02 4,92 6,02 4,92

62 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 34 0,5459 0,6181 0,2628 0,0000 0,3639 0,0633 0,7537 0,0033 0,0000 0,0000 0,3585 0,1116 0,0267 0,0797 0,0000 1,4722 0,2378 0,59 6,58 5,77 6,58 5,77

63 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 36�а 0,8402 0,6792 0,1939 0,0000 0,3732 0,1201 0,7440 0,0030 0,0000 0,0000 0,7781 0,3324 0,0499 0,0911 0,0001 0,4413 0,5752 0,63 7,02 5,74 7,02 5,74

64 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Урлівська 38�а 1,2453 0,7177 0,2483 0,0000 0,3765 0,0822 0,7487 0,0031 0,0000 0,0000 0,3909 0,1471 0,1029 0,0807 0,0001 0,5960 0,2640 0,60 6,72 5,86 6,72 5,86

2. Ó Ðîçä³ë³ "Äàðíèöüêèé ðàéîí":

2.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 56 - 64  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
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22 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. Навої
Алішера

69 0,7014 0,5974 0,2206 0,0000 0,3650 0,0890 0,7397 0,0020 0,0000 0,0000 0,7384 0,0818 0,0449 0,0879 0,0000 0,4397 0,4783 0,55 6,16 5,03 6,16 5,03

23 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

бульв. Перова 10�а 0,7499 0,6756 0,2821 0,0000 0,2410 0,0890 0,7505 0,0028 0,0000 0,0000 0,4894 0,1323 0,0445 0,0912 0,0001 0,7967 0,1657 0,54 6,06 5,52 6,06 5,52

24 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Райдужна 59�б 0,9753 0,5902 0,3613 0,0000 0,3107 0,1925 0,7541 0,0050 0,0000 0,0000 0,5962 0,1773 0,0853 0,0998 0,0001 0,3692 0,2293 0,57 6,38 5,65 6,38 5,65

52 ТОВ "УІІК сервіс" Дніпровська
набережна

1 0,5117 0,6628 0,0947 0,0000 0,3483 0,0353 0,9823 0,0133 0,0000 0,0000 1,1517 1,5211 0,0037 0,0613 0,0001 1,0288 0,1479 0,33 8,27 � 8,27 �

53 ТОВ "УІІК сервіс" Дніпровська
набережна

1�а 0,5064 0,6603 0,0970 0,0000 0,3437 0,0353 0,9886 0,0132 0,0000 0,0000 1,1489 1,4735 0,0041 0,0701 0,0001 1,0506 0,1693 0,33 8,27 � 8,27 �

15 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Йорданська 1 0,6489 0,6712 0,1247 0,0000 0,3544 0,0739 0,7470 0,0040 0,0000 0,0000 0,5404 0,1495 0,0144 0,0893 0,0001 1,0410 0,1644 0,55 6,21 5,52 6,21 5,52

16 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Тимошенка
Маршала

15�г 0,8602 0,3563 0,2520 0,0000 0,3624 0,1664 0,7514 0,0056 0,0000 0,0000 0,2570 0,1635 0,0577 0,0826 0,0001 1,0273 0,3497 0,56 6,31 5,35 6,31 5,35

17 КП "Спецжитлофонд" вул. Лісна 64�а 2,0730 0,0000 0,6408 0,0000 0,0000 0,0000 0,7522 0,0000 0,0000 0,0936 0,0197 0,0000 0,0000 0,2969 0,0000 0,1407 0,0000 0,40 5,30 5,30 4,82 4,82

18 ТОВ "УПРАВ�ДОМ" вул.
Калнишевського
Петра

7 0,1280 0,7380 0,4872 0,0000 0,6707 0,0951 0,4118 0,0102 0,0000 0,0000 0,5669 0,3757 0,0018 0,0132 0,0000 0,8512 0,3208 0,37 6,05 � 6,05 �

5 ТОВ "РАДА 1" вул. Ковпака 17 0,3451 1,1059 0,2008 0,0000 0,3101 0,1846 0,8821 0,0039 0,0000 0,0000 0,3520 0,8579 0,0111 0,1128 0,0005 1,1776 0,3607 0,71 6,61 � 6,48 �

6 ТОВ "РАДА 4" бульв. Лесі
Українки

23 0,5287 0,3672 0,1244 0,0000 0,1873 0,1621 1,1311 0,0023 0,0000 0,0000 0,6989 1,0568 0,0148 0,1728 0,0012 1,1911 0,4451 0,73 6,81 � 6,68 �

7 ТОВ "РАДА 4" бульв. Лесі
Українки

30�б 0,5232 0,2470 0,1109 0,0000 0,1596 0,1645 1,2089 0,0013 0,0000 0,0000 0,7784 1,1480 0,0377 0,1711 0,0010 1,0805 0,4313 0,73 6,79 � 6,66 �

8 ТОВ "РАДА 5" бульв. Лесі
Українки

23�а 0,3979 0,3251 0,0519 0,0000 0,1965 0,1532 1,0439 0,0020 0,0000 0,0000 0,6483 1,0541 0,0172 0,1300 0,0014 1,2567 0,2879 0,67 6,23 � 6,11 �

9 ТОВ "РАДА 5" вул.
Старонаводницька

13 0,4254 0,4689 0,1084 0,0000 0,3048 0,1645 0,9573 0,0031 0,0000 0,0000 0,5711 0,7736 0,0407 0,1391 0,0004 1,2884 0,4614 0,68 6,39 � 6,27 �

10 ТОВ "РАДА 5" вул.
Старонаводницька

13�а 0,6034 0,4009 0,0812 0,0000 0,3080 0,1732 0,8888 0,0030 0,0000 0,0000 0,4408 1,0440 0,0367 0,1972 0,0019 1,6761 0,4141 0,75 7,02 � 6,88 �

11 ТОВ "РАДА 6" бульв. Лесі
Українки

7�а 0,0925 0,4882 0,0709 0,0000 0,5931 0,1503 0,8645 0,0027 0,0000 0,0000 0,4433 1,0130 0,0025 0,0302 0,0006 0,9204 0,7657 0,76 6,20 � 6,08 �

12 ТОВ "РАДА 6" бульв. Лесі
Українки

7�б 0,2948 0,5580 0,1577 0,0000 0,4158 0,1557 0,7347 0,0036 0,0000 0,0000 0,3467 0,7517 0,0067 0,0964 0,0004 1,5353 0,7922 0,82 6,67 � 6,54 �

13 ТОВ "РАДА 7" вул.
Старонаводницька

6�б 0,3939 1,2549 0,1748 0,0000 0,4437 0,1647 0,7396 0,0044 0,0000 0,0000 0,4893 0,7927 0,0242 0,1288 0,0003 1,1840 0,5675 0,76 7,13 � 6,99 �

43 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Кіквідзе 14 2,3416 0,4899 0,0869 0,0000 0,0000 0,0000 0,7627 0,0032 0,0000 0,1245 0,1205 0,1509 0,1198 0,0870 0,0006 1,0497 0,0000 0,64 7,17 7,17 7,17 7,17

20 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

8 0,6373 0,7404 0,2667 0,0000 0,4249 0,1172 0,7633 0,0044 0,0000 0,0000 0,3442 0,1933 0,0385 0,0831 0,0001 0,9182 0,1725 0,57 6,34 5,53 6,34 5,53

21 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

12 0,6106 0,7795 0,1945 0,0000 0,3655 0,1795 0,7578 0,0043 0,0000 0,0000 0,5705 0,1806 0,0580 0,0924 0,0001 1,3284 0,5417 0,68 7,61 6,39 7,61 6,39

23 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Данькевича
Костянтина

16 1,1241 0,8702 0,2648 0,0000 0,3656 0,1827 0,7621 0,0044 0,0000 0,0000 0,5701 0,2102 0,0649 0,0991 0,0001 0,4701 0,5558 0,67 7,45 6,21 7,45 6,21

24 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Лісківська 7 1,1612 0,5741 0,2701 0,0000 0,2930 0,0968 0,7481 0,0029 0,0000 0,0000 0,6193 0,1821 0,0618 0,1035 0,0001 0,3743 0,2732 0,57 6,40 5,64 6,40 5,64

25 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Радунська 30 0,6238 0,6382 0,1631 0,0000 0,2607 0,0728 0,7422 0,0031 0,0000 0,0000 0,5114 0,2414 0,0249 0,0912 0,0001 0,6489 0,6213 0,56 6,24 5,05 6,24 5,05

26 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

3 0,3373 0,6368 0,2991 0,0000 0,3734 0,0987 0,7470 0,0029 0,0000 0,0000 0,4575 0,1128 0,0177 0,0641 0,0000 0,9174 0,2160 0,51 5,75 4,96 5,75 4,96

27 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

5 0,5410 0,7752 0,3852 0,0000 0,4351 0,1153 0,7568 0,0036 0,0000 0,0000 0,3653 0,2811 0,0251 0,0885 0,0001 0,4874 0,3562 0,55 6,20 5,14 6,20 5,14

28 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

9 0,6006 0,6114 0,2865 0,0000 0,3615 0,0957 0,7463 0,0028 0,0000 0,0000 0,3973 0,1032 0,0281 0,0904 0,0000 0,7404 0,2959 0,52 5,86 4,98 5,86 4,98

29 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

9�а 0,4506 0,7603 0,3775 0,0000 0,4007 0,1059 0,7559 0,0042 0,0000 0,0000 0,3345 0,1836 0,0294 0,0979 0,0000 0,6118 0,2318 0,52 5,84 4,99 5,84 4,99

30 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

11 0,8057 0,9310 0,2021 0,0000 0,3672 0,1788 0,7746 0,0059 0,0000 0,0000 0,6095 0,1651 0,0401 0,1019 0,0001 0,5329 0,6002 0,64 7,14 5,84 7,14 5,84

31 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Цвєтаєвої
Марини

13 0,7037 0,9715 0,2024 0,0000 0,3654 0,1784 0,7757 0,0058 0,0000 0,0000 0,6273 0,1863 0,0361 0,1028 0,0001 0,5755 0,4794 0,63 7,00 5,87 7,00 5,87

2.2. Ïîçèö³þ ¹ 65 ðîçä³ëó  âèêëþ÷èòè.

3. Ó Ðîçä³ë³ "Äåñíÿíñüêèé ðàéîí":

3.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 20, 21, 23 - 31  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

3.2. Ïîçèö³þ ¹ 22 ðîçä³ëó  âèêëþ÷èòè.

4. Ó Ðîçä³ë³ "Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí" :

4.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 22 - 24  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

5. Ó Ðîçä³ë³ "Îáîëîíñüêèé ðàéîí":

5.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 15, 16  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

5.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:

6. Ïîçèö³¿ ¹¹ 5-13, 43  ðîçä³ëó "Ïå÷åðñüêèé ðàéîí" âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

4.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë  íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:
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30 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. "Правди" 5�б 1,0833 0,4793 0,2421 0,0000 0,3655 0,1326 0,7539 0,0033 0,0000 0,0000 0,7020 0,1874 0,0655 0,1020 0,0001 0,6343 0,4465 0,62 6,99 5,89 6,99 5,89

31 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп. "Правди" 31�а 1,5256 0,4977 0,2864 0,0000 0,3553 0,0577 0,7483 0,0037 0,0000 0,0000 0,3778 0,0665 0,0203 0,0034 0,0000 0,3330 0,2530 0,54 6,09 5,27 6,09 5,27

31 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Симиренка 5�в 1,3202 0,6222 0,4506 0,0000 0,4074 0,2870 0,7533 0,0043 0,0000 0,0000 0,6876 0,0811 0,0759 0,0880 0,0001 0,0690 0,1547 0,60 6,72 5,97 6,72 5,97

32 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Зодчих 50�б 1,4513 0,5870 0,2525 0,0000 0,3208 0,2478 0,7344 0,0016 0,0000 0,0556 0,4791 0,1487 0,0661 0,1084 0,0002 0,1298 0,5307 0,61 6,87 5,73 6,87 5,73

66 ТОВ "БУДСЕРВІС�
ЦЕНТР"

бульв. Шевченка
Тараса

11 0,5215 0,3934 0,0973 0,0000 0,4104 0,0000 0,9542 0,0176 0,0000 0,0000 0,1664 0,3797 0,0000 0,0746 0,0000 0,8040 0,5555 0,44 5,77 � 5,25 �

67 ТОВ "БУДСЕРВІС�
ЦЕНТР"

вул. Спаська 5 1,2725 0,1971 0,0863 0,0000 0,6158 0,0000 0,9541 0,0214 0,0000 0,0000 0,0871 0,1763 0,0000 0,1819 0,0000 0,3363 0,3212 0,43 5,61 � 5,10 �

52 ТОВ "УПРАВ�ДОМ" вул. Скрипника
Мстислава
Патріарха 

40 0,2801 0,8536 0,3586 0,0000 0,3313 0,1856 0,4414 0,0158 0,0000 0,0000 0,9911 0,2760 0,0017 0,0289 0,0000 0,8363 0,3482 0,40 6,41 � 6,41 �

8. Ïîçèö³¿ ¹¹ 31, 32  ðîçä³ëó "Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí" âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

9.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâîþ ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:

10. Ó Ðîçä³ë³ "Øåâ÷åíê³âñüêèé  ðàéîí":

10.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 18, 19, 52 - 58  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

10.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:

9. Ó  Ðîçä³ë³ "Ñîëîì' ÿíñüêèé ðàéîí":

9.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 37 - 46  ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

37 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Донецька 37/19 1,7014 0,5338 0,3531 0,0000 0,2929 0,2609 0,7667 0,0076 0,0000 0,0384 0,3505 0,0784 0,1533 0,1050 0,0001 0,0356 0,4295 0,61 6,86 5,89 6,86 5,89

38 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ернста Федора 2 0,9652 0,7405 0,3726 0,0000 0,4058 0,1790 0,7604 0,0055 0,0000 0,0000 0,3325 0,1164 0,0732 0,0883 0,0001 0,0444 0,3876 0,54 6,01 4,94 6,01 4,94

39 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

4�ж 1,2372 0,4684 0,3401 0,0000 0,2867 0,2903 0,7570 0,0081 0,0000 0,0000 0,4507 0,1763 0,0262 0,0991 0,0001 0,5399 0,1667 0,58 6,51 5,90 6,51 5,90

40 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

6�в 0,6976 0,7825 0,1405 0,0000 0,3355 0,3153 0,7496 0,0029 0,0000 0,0000 0,7063 0,2143 0,0138 0,1080 0,0001 0,8700 0,2597 0,62 6,98 6,18 6,98 6,18

41 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

6�г 0,5909 0,8119 0,2104 0,0000 0,3449 0,3252 0,7536 0,0029 0,0000 0,0000 0,7447 0,2089 0,0166 0,1028 0,0001 0,7962 0,2669 0,62 6,96 6,13 6,96 6,13

42 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

просп.
Лобановського
Валерія

6�д 0,6072 0,7730 0,1908 0,0000 0,3466 0,3404 0,7497 0,0029 0,0000 0,0000 0,7236 0,3123 0,0173 0,1024 0,0001 0,7006 0,2682 0,62 6,90 6,08 6,90 6,08

43 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Освіти 14�а 0,8512 0,5939 0,1690 0,0000 0,4053 0,1224 0,7499 0,0044 0,0000 0,0000 0,5841 0,2411 0,0514 0,1001 0,0001 0,8227 0,1971 0,59 6,58 5,77 6,58 5,77

44 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Пулюя 2 1,1596 0,5300 0,3148 0,0000 0,2954 0,1096 0,7371 0,0007 0,0000 0,0000 0,2462 0,0884 0,0528 0,0825 0,0000 0,4598 0,2711 0,52 5,84 5,08 5,84 5,08

45 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Смілянська 15 0,6322 0,6887 0,2148 0,0000 0,4171 0,2334 0,7543 0,0035 0,0000 0,0000 0,5950 0,1426 0,0175 0,0923 0,0001 0,3021 0,5847 0,56 6,29 4,94 6,29 4,94

46 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Ушинського 14�б 1,7451 0,7105 0,1420 0,0000 0,3446 0,1562 0,7600 0,0061 0,0000 0,0000 0,5123 0,2039 0,0799 0,0874 0,0001 0,2589 0,3238 0,64 7,16 6,27 7,16 6,27

18 ТОВ "РАДА 3" вул. Дмитрівська 13 0,2457 0,7578 0,2665 0,0000 0,2477 0,2511 1,1366 0,0013 0,0000 0,0000 0,8862 0,5177 0,0000 0,0804 0,0073 0,8692 0,5546 0,70 6,52 � 6,39 �

19 ТОВ "РАДА 3" вул. Дмитрівська 13�а 0,3390 0,7130 0,1525 0,0000 0,1850 0,2304 1,1262 0,0009 0,0000 0,0000 0,7907 1,2798 0,0000 0,1108 0,0022 0,7035 0,3711 0,72 6,73 � 6,59 �

52 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Дмитрівська 75 0,4146 1,0445 0,0959 0,0000 0,2394 0,1115 0,7820 0,0051 0,0000 0,0000 0,5356 0,3864 0,0219 0,0536 0,0001 1,9020 0,3388 0,71 7,97 7,19 7,97 7,19

53 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Полтавська 10 0,6108 1,0010 0,1118 0,0000 0,2865 0,0802 0,7912 0,0073 0,0000 0,0000 0,6735 0,1916 0,0205 0,0695 0,0000 1,9677 0,1221 0,71 7,97 7,43 7,97 7,43

54 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Златоустівська 55 0,7357 0,7365 0,1308 0,0000 0,3393 0,2084 0,7538 0,0062 0,0000 0,0000 0,3030 0,3008 0,0256 0,1105 0,0002 1,5640 0,8833 0,73 8,20 6,55 8,20 6,55

55 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Златоустівська 10/12 0,6191 0,2286 0,1779 0,0000 0,2425 0,224 0,7259 0,0003 0,0000 0,0000 0,4068 0,2549 0,0284 0,0844 0,0001 0,594 0,469 0,49 5,45 4,50 5,45 4,50

56 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Коперника 11 0,5603 0,5360 0,0580 0,0000 0,2233 0,1595 0,7571 0,0026 0,0000 0,0000 0,5501 0,2358 0,0133 0,0851 0,0001 1,1347 0,1756 0,54 6,04 5,50 6,04 5,50

57 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Татарська 27/4 1,1778 0,5368 0,1690 0,0000 0,2853 0,2918 0,7651 0,0063 0,0000 0,0000 0,5319 0,1524 0,0284 0,1035 0,0001 0,5663 0,4294 0,61 6,78 5,82 6,78 5,82

58 ТОВ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"

вул. Чорновола
В'ячеслава

27 0,3866 0,8146 0,0900 0,0000 0,2503 0,1036 0,7563 0,0020 0,0000 0,0000 0,3300 0,0884 0,0183 0,0808 0,0001 2,6316 0,6085 0,74 8,28 7,13 8,28 7,13

Керівник апарату В. Бондаренко

7. Ïîçèö³¿ ¹¹ 30, 31  ðîçä³ëó "Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí" âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 c³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 1/1593

Про стипендію 
голови Київської міської державної адміністрації 

видатним спортсменам міста Києва
Розпорядження № 1346 від 26 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві дер&
жавні адміністрації», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на виконання міської комплексної ці&
льової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016&2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 28 липня 2016 року № 870/870, з метою відзначення та матеріального заохочення видатних спортс&
менів міста Києва, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету міста Києва як спор&
тивної столиці європейської держави, розвитку фізичної культури і спорту:

1. Âñòàíîâèòè ñòèïåíä³þ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñ-

ìåíàì ì³ñòà Êèºâà çà ï³äñóìêàìè ïîïåðåäí³õ

ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ñòèïåíä³þ ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàº-

òüñÿ.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ê³ëüê³ñòü ïðèçíà÷åíèõ

ñòèïåíä³é ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êè-

ºâà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 60 ñòèïåíä³é íà ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè íà âèïëàòó ñòèïåíä³é ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ

áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà â³äïîâ³äíèé áþäæåò-

íèé ð³ê ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò».

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè ïà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 76/1668

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

некомерційне підприємство «Консультативно&діагностичний
центр» Голосіївського району м. Києва

Розпорядження № 387 від 3 квітня 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» Ãîëîñ³¿âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëþòîãî 2016 ðîêó çà ¹ 2/1315

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

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

¹ 27), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 78/1670

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

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
Розпорядження № 388 від 3 квітня 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&

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 c³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 1/1593

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.12.2016 ð. ¹ 1346

Положення 
про стипендію голови Київської міської державної адміністрації 

видатним спортсменам міста Києва

1. Ïîëîæåííÿ ïðî ñòèïåíä³þ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì

ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ïîëîæåííÿ) âèçíà÷àº ïîðÿäîê âèñóíåííÿ ïðåòåíäåíò³â íà

ïðèñóäæåííÿ, ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðåòåíäåíò³â òà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ñòè-

ïåíä³ÿ).

2. Ñòèïåíä³ÿ ïðèñóäæóºòüñÿ çà ï³äñóìêàìè ïîïåðåäí³õ äîñÿãíåíü ñïîðòñìåíà ç ìåòîþ ñòè-

ìóëþâàííÿ óñï³øíèõ ìàéáóòí³õ âèñòóï³â íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ, âèçíàí-

íÿ âàãîìîãî âíåñêó â ðîçâèòîê ñïîðòó âèùèõ äîñÿãíåíü, çì³öíåííÿ àâòîðèòåòó ì³ñòà Êèºâà ÿê

ñïîðòèâíî¿ ñòîëèö³ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè òà ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

3. Ñòèïåíä³ÿ âèïëà÷óºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 2000 ãðí (äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü) êîæíà ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì

ðîêó òà ïðèñóäæóºòüñÿ ñïîðòñìåíàì íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà â³äïîâ³äíèé

áþäæåòíèé ð³ê ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò».

4. Íà çäîáóòòÿ ñòèïåíä³¿ âèñóâàþòüñÿ ñïîðòñìåíè òà ñïîðòñìåíè-³íâàë³äè, ÿê³ º ãðîìàäÿ-

íàìè Óêðà¿íè, ÷ëåíàìè çá³ðíî¿ êîìàíäè ì³ñòà Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó òà çà ðåçóëüòàòàìè ïîïå-

ðåäí³õ äâîõ ðîê³â çàéíÿëè (äàë³ — ïðåòåíäåíòè íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿):

1) ç ïåðøîãî äî äåñÿòîãî ì³ñöÿ íà Îë³ìï³éñüêèõ, Ïàðàë³ìï³éñüêèõ, Äåôë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ,

÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ç îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó òà ç ïåðøîãî äî øîñòîãî ì³ñöÿ íà ÷åìï³îíàòàõ

ªâðîïè ç îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó;

2) ç ïåðøîãî äî òðåòüîãî ì³ñöÿ íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ç íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó òà ïåð-

øå ì³ñöå íà ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ç íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó;

3) ñïîðòñìåíè, ÿê³ çäîáóëè ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè êðà¿íó íà ë³òí³õ àáî çèìîâèõ Îë³ì-

ï³éñüêèõ, Ïàðàë³ìï³éñüêèõ òà Äåôë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ çã³äíî ç îô³ö³éíèìè ïðîòîêîëàìè çìàãàíü.

ßêùî ÷åìï³îíàòè ñâ³òó òà ªâðîïè ç âèäó ñïîðòó ïðîâîäÿòüñÿ ðàç íà äâà ðîêè, ñòèïåíä³ÿ ïðè-

ñóäæóºòüñÿ çà íàéâèùèì ñïîðòèâíèì ðåçóëüòàòîì ñïîðòñìåíà, äîñÿãíóòèì ó ïîòî÷íîìó àáî

ïîïåðåäíüîìó ðîêàõ.

5. Äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàíü ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ òà êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðåòåíäåíò³â

íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ óòâîðþºòüñÿ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ç ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — êîíêóðñ-

íà êîì³ñ³ÿ), ñêëàä ÿêî¿ çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

6. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ôîðìóºòüñÿ ó ê³ëüêîñò³ íå á³ëüøå í³æ 9 îñ³á ç ïðåä-

ñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà çàëó÷åíèõ ïðåäñòàâíèê³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè (çà çãîäîþ).

7. Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òà ä³ÿëüíîñò³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïîêëà-

äàºòüñÿ íà Äåïàðòàìåíò îñâ³ò ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

8. Âèñóíåííÿ ïðåòåíäåíò³â íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ ïðîâîäÿòü ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâí³ òî-

âàðèñòâà òà â³äîìñòâà, ôåäåðàö³¿ ì³ñòà Êèºâà ç âèä³â ñïîðòó (äàë³ — ñóá’ºêòè ïîäàííÿ êëîïî-

òàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿).

9. Êëîïîòàííÿ äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïîäàºòüñÿ ùîð³÷íî äî 01 ãðóäíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.

10. Äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ äîäàþòüñÿ òàê³ ìàòåð³àëè:

³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ òà â³äîìîñò³ ïðî ñïîðòèâí³ äîñÿã-

íåííÿ (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, äàòà íàðîäæåííÿ, àäðåñà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, âèä ñïîðòó, ñïîð-

òèâíå çâàííÿ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ çà ïåð³îä, âèçíà÷åíèé ïóíêòîì 4, öüîãî

Ïîëîæåííÿ):

ïîïåðåäíÿ çãîäà ïðåòåíäåíòà íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ

â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»;

êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèäàòí³ äîñÿãíåííÿ ïðåòåíäåíòà íà ïðèñóäæåííÿ ñòè-

ïåíä³¿ (ïðîòîêîëè çìàãàíü, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü çàéíÿòå ì³ñöå íà çàçíà÷åíèõ çìàãàííÿõ).

11. Îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ ðîáîòè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ º çàñ³äàííÿ.

Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîâîäèòü ãîëîâà àáî â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ çàñòóïíèê ãîëî-

âè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ íå ìåíøå

ÿê äâ³ òðåòèíè ¿¿ ñêëàäó.

×ëåíè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ áåðóòü ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷å-

í³ ïðåäñòàâíèêè ñóá’ºêò³â ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿.

12. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:

ðîçãëÿäàº ïîäàí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ òà ìàòåð³àëè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³

10, öüîãî Ïîëîæåííÿ;

çä³éñíþº êîíêóðñíèé â³äá³ð ïåðåìîæö³â íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿;

ðîçãëÿäàº ïîäàííÿ ùîäî ïîçáàâëåííÿ ñïîðòñìåí³â ñòèïåíä³¿.

13. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàíü ç óðàõóâàííÿì âèìîã, âèçíà÷åíèõ

ïóíêòîì 4, öüîãî Ïîëîæåííÿ, âèçíà÷àº ïåðåìîæö³â íà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿.

14. Ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî â³äá³ð ïåðåìîæö³â òà ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ ïðèéìàºòü-

ñÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â êîíêóðñ-

íî¿ êîì³ñ³¿.

Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º ãîëîñ ãîëîâè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ îôîðìëþºòüñÿ ïðîòîêîëîì, ÿêèé ï³äïèñóþòü óñ³ ïðèñóòí³ íà çà-

ñ³äàíí³ ÷ëåíè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

15. Ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ º ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðèñóäæåí-

íÿ ñòèïåíä³¿ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà

Êèºâà çà â³äïîâ³äíèé ð³ê òà çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïåðåìîæö³â.

16. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðèñóäæåííÿ ñòèïåíä³¿ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âè-

äàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà òà çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïåðåìîæö³â º ï³äñòàâîþ äëÿ âèïëà-

òè ñòèïåíä³¿.

17. Ïîçáàâëåííÿ ñòèïåíä³¿ ìîæå áóòè çä³éñíåíî çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çà ïîäàííÿì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ðàç³ ïîðóøåííÿ

ñïîðòñìåíîì íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó, çàñóäæåííÿ çà óìèñíèé çëî÷èí, äèñêâàë³-

ô³êàö³¿ Ì³æíàðîäíèì îë³ìï³éñüêèì êîì³òåòîì, ì³æíàðîäíîþ ñïîðòèâíîþ îðãàí³çàö³ºþ, íà-

ö³îíàëüíîþ àáî ì³ñüêîþ ñïîðòèâíîþ ôåäåðàö³ºþ ç îë³ìï³éñüêèõ òà íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîð-

òó.

18. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ âèïëàòè ñòèïåíä³¿ ñïîðòñìåíîâ³ çà â³äïîâ³äí³ ïîðóøåííÿ, âèçíà÷åí³

ïóíêòîì 17, öüîãî Ïîëîæåííÿ, êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî ïðèçíà÷èòè ïðîòÿãîì ðîêó ñòè-

ïåíä³þ ³íøîìó ñïîðòñìåíîâ³ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó öèì Ïîëîæåííÿì.

Керівник апарату 
В. Бондаренко 
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Про проведення 
Національних змагань «Ігри нескорених» 

з 21 по 24 квітня 2017 року у місті Києві
Розпорядження № 466 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про&
ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвітниць&
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи листи громадської організації «Ігри Інквітус Україна» від 17 берез&
ня 2017 року № 17032017/01 та приватного акціонерного товариства «Міжнародний Медіа Центр «СТБ» від 03
березня 2017 року № 03/03/17, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «²ãðè ²íâ³êòóñ Óêðà¿íà» ùîäî ïðîâåäåííÿ

22 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ç 00.00 äî 17.00 íà âóëèö³

Òðóõàí³âñüê³é ñïîðòèâíî¿ ÷àñòèíè Íàö³îíàëü-

íèõ çìàãàíü «²ãðè íåñêîðåíèõ» (äàë³ — Îðãàí³-

çàòîð).

2. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ïðèâàòíîãî àêö³î-

íåðíîãî òîâàðèñòâà «Ì³æíàðîäíèé Ìåä³à Öåíòð

«ÑÒÁ» ùîäî ïðîâåäåííÿ 23 êâ³òíÿ 2017 ðîêó

ç 00.00 äî 22.00 óðî÷èñòîãî çàõîäó — êîíöåð-

òó Íàö³îíàëüíèõ çìàãàíü «²ãðè íåñêîðåíèõ» íà

âóëèö³ Õðåùàòèê (äàë³ — Îðãàí³çàòîð).

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíî¿ ÷àñòèíè

Íàö³îíàëüíèõ çìàãàíü «²ãðè íåñêîðåíèõ» òà äî-

òðèìàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ òà òåõíîãåííî¿ áåç-

ïåêè âçÿëà íà ñåáå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «²ã-

ðè ²íâ³êòóñ Óêðà¿íà».

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî çàõîäó —

Про проведення молодіжного фестивалю 
«Kyiv Open Smile»

Розпорядження № 488 від 21 квітня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Порядку організації та проведення в Киє&
ві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурного, просвітницького, спор&
тивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня
1999 року № 317/418, враховуючи листи громадської організації «Ліга життя» від 09 лютого 2017 року та 06
квітня 2017 року, з метою підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді, популяризації та утвер&
дження здорового й безпечного способу життя серед молоді:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ «Ë³ãà æèòòÿ» ùîäî ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 22 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ó Õðåùàòîìó ïàðêó

á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â ç 08.00 äî 21.00 ìî-

ëîä³æíîãî ôåñòèâàëþ «Kóiv Open Smile» (äàë³ —

Çàõ³ä).

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 79/1671

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

поліклініка Дарницького району м. Києва
Розпорядження № 389 від 3 квітня 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 регу&
лювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвер&
дження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та
вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою
впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Ñòîìà-

òîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñ-

íÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâ-

íîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ 17 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó çà ¹ 7/1599 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó 

¹ 1380, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Îëåê-

ñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà, âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171,

çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëþòîãî 2016

ðîêó çà ¹ 14/1327 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

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

ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 27), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

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 дер&
жавну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впо&
рядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

êîíöåðòó Íàö³îíàëüíèõ çìàãàíü «²ãðè íåñêî-

ðåíèõ» òà äîòðèìàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ òà òåõ-

íîãåííî¿ áåçïåêè âçÿëî íà ñåáå ïðèâàòíå àê-

ö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ì³æíàðîäíèé Ìåä³à

Öåíòð «ÑÒÁ».

5. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü,

ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì çàõîä³â, çàçíà÷å-

íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ (äàë³-Çà-

õîäè).

6. Îðãàí³çàòîðàì Çàõîä³â:

6.1 Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîä³â ³ â³ä-

íîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç

âñòàíîâëåííÿì ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é 23 êâ³ò-

íÿ 2017 ðîêó (íà ïåð³îä ìîíòàæó/äåìîíòàæó

ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é íà âóë. Õðåùàòèê).

6.2 Ðîçðîáèòè ñõåìè ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â

òîðã³âë³ òà ïîãîäèòè ¿õ ç Äåïàðòàìåíòîì ïðî-

ìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6.3 Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³î-

íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-

íÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó

íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ çàõîä³â.

7. 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 Çàõîä³â çà

çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîð³â Çàõîä³â.

8. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîííîþ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, Ïå÷åð-

ñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³-

í³ñòðàö³ºþ òà Äí³ïðîâñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè

âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðî-

êó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêó-

âàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëü-

íèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòî-

ëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþ-

íîâèìè âèðîáàìè» â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ Çàõî-

ä³â.

9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

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

ë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè:

9.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîä³â ç 21 êâ³òíÿ

ïî 24 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ó ì³ñò³ Êèºâ³, à òàêîæ

îõîðîíó îáëàäíàííÿ, òåõí³êè íà ïåð³îä ¿¿ ìîí-

òàæó/äåìîíòàæó òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõî-

ä³â.

9.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó íà òåðè-

òîð³þ ïðîâåäåííÿ Çàõîä³â àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé

ïåðåâîçèòèìå îáëàäíàííÿ òà ó÷àñíèê³â Çàõî-

ä³â.

9.3. Çàáîðîíèòè ðóõ âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó â ì³ñ-

öÿõ ïðîâåäåííÿ Çàõîä³â íà âóëèö³ Òðóõàí³âñüê³é

ç 00.00 äî 17.00 22 êâ³òíÿ 2017 ðîêó òà íà âóëè-

ö³ Õðåùàòèê (â³ä âóëèö³ Á. Õìåëüíèöüêîãî äî

Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³) ç 12.00 21 êâ³òíÿ 2017

ðîêó äî 06.00 24 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

9.4. Íåäîïóùåííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â òà ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ Çàõî-

ä³â.

10. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) ³ç ñïåö³àë³çîâàíèì âîäîãîñïîäàð-

ñüêèì êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä» çà-

áåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìî-

á³ëüíèõ òóàëåòíèõ êàá³í (á³îòóàëåò³â) ó ì³ñöÿõ

ïðîâåäåííÿ Çàõîä³â â³äïîâ³äíî òà ó ìåæàõ áþ-

äæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà çàçíà÷åí³ ö³ë³.

11. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ

Çàõîä³â âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íà-

çåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿

òèì÷àñîâî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.

12. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ» ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðèçóïèíèòè

ôóíêö³îíóâàííÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â íà

âóëèö³ Òðóõàí³âñüê³é ç 00.00 äî 17.00 22 êâ³òíÿ

2017 ðîêó òà íà âóëèö³ Õðåùàòèê (â³ä âóëèö³ Á.

Õìåëüíèöüêîãî äî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³) ç

12.00 21 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 06.00 24 êâ³òíÿ 2017

ðîêó.

13. Ïðîñèòè ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çä³éñíèòè çà çâåðíåííÿì îðãà-

í³çàòîð³â Çàõîä³â ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â äî åëåê-

òðîìåðåæ çà ñïðîùåíîþ (òèì÷àñîâîþ) ñõåìîþ

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ

Çàõîä³â.

14. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ ó 

ì. Êèºâ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðîâåñòè çà çâåðíåííÿì

îðãàí³çàòîð³â Çàõîä³â ïåðåâ³ðêó ïðîòèïîæåæ-

íîãî ³ òåõíîãåííîãî ñòàíó ì³ñöü ïðîâåäåííÿ Çà-

õîä³â òà çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî-ðÿ-

òóâàëüíî¿ òåõí³êè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó.

15. Øåâ÷åíê³âñüê³é, Ïå÷åðñüê³é òà Äí³ïðîâ-

ñüê³é ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà íàëåæíèì

ñàí³òàðíèì ñòàíîì òåðèòîð³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîä³â.

16. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «²ãðè ²íêâ³òóñ Óêðà-

¿íà» çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí

øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ êîí-

òåéíåð³â òà óðí äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,

¿õ íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ

Çàõîä³â.

17. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

18. Çàáîðîíèòè âèêîðèñòàííÿ îðãàí³çàòî-

ðàìè çàõîäó ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â, â³äêðèòî-

ãî âîãíþ òà îáëàäíàííÿ, ùî ïðàöþº íà ñêðàï-

ëåíîìó ãàç¿, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â áåç

îòðèìàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³ä-

íèõ ïîãîäæåíü.

19. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

2.1.97 139 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з
пластмасовими зубами типу "Естедент� 02"

977,70

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 79/1671

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.04.2017 ð. ¹ 389

Зміни до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає
Стоматологічна поліклініка Дарницького району м. Києва

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 2 «Ïðîòåçóâàííÿ çóáíå» Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïî-

ìîãè, ÿê³ íàäàº Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó çà ¹ 7/1599 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1380),

íîâèì ï³äïóíêòîì 2.1.97 òàêîãî çì³ñòó:

«

»

Керівник апарату В. Бондаренко 
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2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñå-

áå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ë³ãà æèòòÿ».

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. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

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

ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè:

4.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ó Õðåùàòîìó ïàðêó ï³ä àð-

êîþ Äðóæáè íàðîä³â ç 12.00 äî 21.00 22 êâ³òíÿ

2017 ðîêó.

4.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó äî òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé

ïåðåâîçèòèìå îáëàäíàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ

ñöåíè òà ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é.

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó ÷åðãóâàí-

íÿ áðèãàä øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿.

7. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ïîãîäèòè çà ïîäàííÿì ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ «Ë³ãà æèòòÿ» ñõåìó ðîçì³ùåííÿ îá’ºê-

ò³â òîðã³âë³ ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ñî-

ëîäîù³â, áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ñóâåí³ðíî¿

ïðîäóêö³¿.

8. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó äëÿ ñ³ì’¿, ä³-

òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè ÷åðãóâàííÿ ìîá³ëüíèõ

ìåäè÷íèõ ëàáîðàòîð³é äëÿ çä³éñíåííÿ àíîí³ì-

íîãî áåçêîøòîâíîãî åêñïðåñ-òåñòóâàííÿ òà

êîíñóëüòàö³¿ íà íàÿâí³ñòü Â²Ë-³íôåêö³¿ ³ ãåïà-

òèòó Â/Ñ.

9. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ë³ãà æèòòÿ»:

9.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêî-

íîäàâñòâà Óêðà¿íè òà çàáîðîíèòè ñïîðóäæóâà-

òè êîíñòðóêö³¿ íà òåðèòîð³¿ çåëåíî¿ çîíè ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó, à òàêîæ â³äíîâ-

ëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç âñòà-

íîâëåííÿì ñöåíè òà ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é

(íà ïåð³îä ìîíòàæó/äåìîíòàæó) ó Õðåùàòîìó

ïàðêó á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â ç 08.00 äî

21.00 22 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

9.2. Ñï³ëüíî ç Ïå÷åðñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïîä³ëüñüêîþ

ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí

øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ òó-

àëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, êîíòåéíåð³â òà óðí

äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ¿õ íàëåæíå îá-

ñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

9.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, ðîçòàøîâàíèìè íà òåðèòîð³¿ Õðå-

ùàòîãî ïàðêó á³ëÿ àðêè Äðóæáè íàðîä³â, âèìîã ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010

ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿä-

êóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëü-

íèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòî-

ëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþ-

íîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÃÐÈÁÀÍÎÂÀ Îëåêñàíäðà Îëåêñ³éîâè÷à - ïîì³÷íèêà íà÷àëüíèêà Ñëóæáè îõîðîíè Àïàðàòó

Ãîëîâè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ïîëêîâíèêà çàïàñó

Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè

ÄÀÍÈËÅÍÊÀ ²âàíà Þõèìîâè÷à ãîëîâó ïðàâë³ííÿ Â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

"Òðåñò "Êè¿âñüêì³ñüêáóä-6" ó 1995-2007 ðîêàõ

ÄÅÐÅÍÎÂÑÜÊÓ Îëåêñàíäðó Ïàâë³âíó - ÷ëåíà Êè¿âñüêî¿ ñï³ëêè êîëèøí³õ ìàëîë³òí³õ â'ÿçí³â

ôàøèçìó

²ËÜÞ×ÅÍÊÎ Àëëó Ìèêîëà¿âíó ãîëîâó ïðàâë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

"Óêð³íêîì"

ÊÀÄÜÊÀËÅÍÊÎ Îëåíó Àíàòîë³¿âíó - çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè Íàö³îíàëüíî¿

á³áë³îòåêè Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ÊÀÐÏÅÍÊÎ Ìàð³þ Ñèäîð³âíó - ÷ëåíà Ñï³ëêè êîëèøí³õ ïîë³òè÷íèõ â'ÿçí³â

ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â ì. Êèºâà

ÊÀÕÓÒÓ Íàä³þ Äìèòð³âíó - äîöåíòà êàôåäðè êîìï'þòåðíèõ íàóê Âèùîãî

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó "Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà

ïðàâà "Êðîê"

ÊÀ×ÀÍÎÂÓ Îëåíó Ìèêîëà¿âíó ïðîâ³äíîãî á³áë³îòåêàðÿ â³ää³ëó ìèñòåöòâ

Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ÊËÈÌÅÍÊÀ Âîëîäèìèðà Îëåêñàíäðîâè÷à - ãîëîâó íàãëÿäîâî¿ ðàäè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà "Óêð³íêîì"

ÊËÞªÂÀ ²âàíà Ëóê'ÿíîâè÷à - ÷ëåíà Ñï³ëêè êîëèøí³õ ïîë³òè÷íèõ â'ÿçí³â

ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â ì. Êèºâà

ÊÎÒÎÂÓ Ãàëèíó Ìèêîëà¿âíó ãîëîâó Ãîëîñ³¿âñüêîãî îñåðåäêó Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ

Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè â'ÿçí³â - æåðòâ íàöèçìó

ÊÐÀÂÖÎÂÓ Íàòàë³þ Âàñèë³âíó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-

àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç

ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-

àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÊÐÀÑÍÎÙÎÊ Ë³ë³þ Îëåêñàíäð³âíó - â÷èòåëÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ë³öåþ

"²íòåëåêò" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

ÊÓÏ×ÅÍÊÎ Â³ðó Ïåòð³âíó - äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî àðõ³âó ì. Êèºâà

ËÀÂÐÎÂÀ Þð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à - ÷ëåíà Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Îáîëîíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà

ËÀÐ²ÍÀ Âàñèëÿ ªãîðîâè÷à âåòåðàíà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè,

ïîëêîâíèêà ó â³äñòàâö³

Ë²ÑÍÈ×Ó Àëëó Â³êòîð³âíó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êàäð³â ³ ä³ëîâîäñòâà Ïóáë³÷íîãî

àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêð³íêîì"

Ë²ÒÂ²ÍÎÂÓ Í³íó ²âàí³âíó - ÷ëåíà Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà

ËÞËÜÊÎÂÓ Òåòÿíó Îëåêñàíäð³âíó - ÷ëåíà Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó (âî¿í³â-

³íòåðíàö³îíàë³ñò³â) Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

ÌÀÐÒÈÍÅÍÊÀ Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à - íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïðîáëåìíèìè

àêòèâàìè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

"Óêð³íêîì"

ÌÀÑËÎÂÑÜÊÎÃÎ ²ãîðÿ Àíàòîë³éîâè÷à - íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî

àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêð³íêîì"

ÌÈÕÀÉËÎÂÓ Îëåíó Àíàòîë³¿âíó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà "Óêð³íêîì"

ÌÎÑÊÎÂ²ÍÀ Àíäð³ÿ ²âàíîâè÷à - ÷ëåíà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Àôãàíî-

×îðíîáèëüñüêå áðàòñòâî "Ïîáðàòèìè"

ÍÀÃÎÐÍßÊ Þë³þ Âîëîäèìèð³âíó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ Â³òó Â³òàë³¿âíó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà

ðîçïîä³ëó ìàéíà óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà

âèêîðèñòàííÿ ìàéíà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ÍÈÆÍÈÊ Îëåíó Àíàòîë³¿âíó ãîëîâíîãî á³áë³îòåêàðÿ â³ää³ëó íåñòàö³îíàðíîãî

îáñëóãîâóâàííÿ êîðèñòóâà÷³â Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè

Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ÀÂÄªªÂÓ Íàòàë³þ Îëåêñàíäð³âíó ïðîâ³äíîãî á³áë³îòåêàðÿ â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ

ä³òåé ñåðåäíüîãî ³ ñòàðøîãî â³êó òà îðãàí³çàòîð³â

äèòÿ÷îãî ÷èòàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè

äëÿ ä³òåé

ÁÀÑ²ÐÎÂÓ ªâãåí³þ Ñòåïàí³âíó - çàâ³äóâà÷à ñåêòîðà àáîíåìåíòó â³ää³ëó

îáñëóãîâóâàííÿ ä³òåé ñåðåäíüîãî ³ ñòàðøîãî â³êó

òà îðãàí³çàòîð³â äèòÿ÷îãî ÷èòàííÿ Íàö³îíàëüíî¿

á³áë³îòåêè Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ÁÅÑÑÀÐÀÁÀ Ëåîíò³ÿ Âàñèëüîâè÷à - âåòåðàíà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè,

ïîëêîâíèêà ó â³äñòàâö³

ÂÀÑÈËÅÂÑÜÊÓ Íàä³þ Ïåòð³âíó - ÷ëåíà Ñï³ëêè êîëèøí³õ ïîë³òè÷íèõ â'ÿçí³â

ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â ì. Êèºâà

ÂÀØÊÅÂÈ× Íàòàë³þ Â³êòîð³âíó ñåêðåòàðÿ-ðåôåðåíòà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Âèðîáíè÷å îá'ºäíàííÿ

"Êè¿âïðèëàä"

ÃË²Â²ÍÓ Íàòàë³þ Âîëîäèìèð³âíó - ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îö³íêè óïðàâë³ííÿ

ìîí³òîðèíãó Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ÃÎÐÁÓÍÎÂÓ Ãàëèíó Âàñèë³âíó çàâ³äóâà÷à ñåêòîðà ³íâåíòàðèçàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿

á³áë³îòåêè Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ÃÎÐÄ²ªÍÊÎ Àëëó ²âàí³âíó - ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè

Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ÃÎÐÎÁÅÉ ²ííó Âîëîäèìèð³âíó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ

óïðàâë³ííÿ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Про нагородження Почесною грамотою 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 441 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до Положення про Почесну грамоту Київської міської державної адміністрації, затвердже&

ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) від 21 січня 2011 року № 65, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 бе&
резня 2011 року за № 5/864, нагородити Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації
за значні трудові здобутки у відповідній галузі чи сфері діяльності, досягнення визначних успіхів у спор&
ті, науковій, творчій та благодійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службо&
вих обов’язків:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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ÍÎÂÎÑÅËÅÖÜÊÓ Ë³ë³þ Áîðèñ³âíó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó òà

ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÏÀËÀÍÑÜÊÓ Ãàííó Îëåêñàíäð³âíó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ óïðàâë³ííÿ

ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ Äåïàðòàìåíòó

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ÏÅÏÒÞÊÀ Ñòåïàíà Ìèêîëàéîâè÷à - ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿

çåìëåâïîðÿäíî¿ äîêóìåíòàö³¿ óïðàâë³ííÿ

³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÓ Îëüãó Þð³¿âíó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà "Óêð³íêîì"

ÏÐÈËÅÏ²ØÅÂÓ Ëàðèñó Îëåêñàíäð³âíó - ãîëîâó Ðàäè ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â

æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ - 301 Äåñíÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà

ÑÀÂ×ÓÊ Ãàëèíó Ìèêîëà¿âíó - çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç íàóêîâî¿

ðîáîòè Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó

ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê

³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é

ÑÀË²ÌÎÍÎÂÈ× Àäåëþ Ìèõàéë³âíó - ÷ëåíà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ðàäà âåòåðàí³â

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

ÑÀÕÍÎ Ëþáîâ Êèðèë³âíó ãîëîâó Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿

ñï³ëêè â'ÿçí³â - æåðòâ íàöèçìó

ÑÅËÅÇÍÜÎÂÀ ªâãåí³ÿ ²âàíîâè÷à çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿

ñï³ëêè â'ÿçí³â - æåðòâ íàöèçìó

ÑÅË²ÂÀ×ÎÂÓ Íàòàë³þ Ôåäîð³âíó - çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó ìóçå¿â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-

ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà

âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ

òåðèòîð³é

ÑÈÐÎÒÓ Â³ðó Âàäèì³âíó - äèðåêòîðà ïðîìèñëîâî-òîðãîâåëüíî¿ ô³ðìè ó

ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

"Ïðîñâ³òà", çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ

Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Êîíãðåñ

ä³ëîâèõ æ³íîê Óêðà¿íè"

ÒÊÀ×ÅÍÊÎ Ëþäìèëó ªâãåí³¿âíó - àäì³í³ñòðàòîðà ïåðóêàðí³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êðîêóñ ²"

ÒÐÈÃÓÁÎÂÓ Ãàííó Ìèêîëà¿âíó - ÷ëåíà Ñï³ëêè êîëèøí³õ ïîë³òè÷íèõ â'ÿçí³â

ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â ì. Êèºâà

ÓÁªÉÂÎÂÊÀ Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà "Óêð³íêîì"

Ô²ÑÓÍ Îêñàíó ²âàí³âíó çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó ï³äãîòîâêè åêñïîçèö³¿ Êè¿âñüêîãî

íàóêîâî- ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿

òà âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ

òåðèòîð³é

ÕÀÐ×ÅÍÊÀ Âàëåð³ÿ ²âàíîâè÷à - çàñòóïíèêà ãîëîâè Ðàäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿

âåòåðàí³â Óêðà¿íè, ãîëîâó Êîì³òåòó âåòåðàí³â ïðàö³,

ä³òåé â³éíè, ãîëîâó Öåíòðó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó

"Ïåíñ³îíåð"

ØÅÂÀËÄ²ÍÓ Òà¿ñó Ïàâë³âíó - ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ñï³ëêè êîëèøí³õ ìàëîë³òí³õ

â'ÿçí³â ôàøèçìó

ØÅÂÖÎÂÀ Ëåîí³äà Ëåîí³äîâè÷à ÷ëåíà Ðàäè âåòåðàí³â êîíôë³êò³â ó÷àñíèê³â áîéîâèõ

ä³é

ØÊÎËÓ Íàä³þ Ìèõàéë³âíó ïðîâ³äíîãî ìåòîäèñòà íàóêîâî-äîñë³äíîãî â³ää³ëó

Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé

ØÌÀÒÎÊ Íàä³þ ªâìåí³âíó - ÷ëåíà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Êè¿âñüêå ì³ñüêå

òîâàðèñòâî ä³òåé â³éíè, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³"

ØÓËÜÃÓ Âàëåð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî öåíòðó - íà÷àëüíèêà

öåíòðó ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïåðåâ³ðîê Ãîëîâíîãî

öåíòó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåðæàâíî¿

ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.04.2017 ð. ¹ 441

КОШТОРИС
витрат на виготовлення та вручення Почесних грамот

Київської міської державної адміністрації

Найменування Кількість
одиниць

Ціна за 1 одиницю
без ПДВ (грн.)

Загальна сума з ПДВ (20%)
(грн.)

Папка "Почесна грамота" КМДА, Папка вкладинка 56 25,00 1680,00

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Ñòâîðèòè ì³æâ³äîì÷èé îïåðàòèâíèé øòàá

ç êîîðäèíàö³¿ ïðîâåäåííÿ îçäîðîâëåííÿ òà â³ä-

ïî÷èíêó ä³òåé ì³ñòà Êèºâà ó 2017 ðîö³ òà çàòâåð-

äèòè éîãî ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ñëóæ-

á³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåí-

òðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Îá’ºä-

íàííþ ïðîôñï³ëîê, îðãàí³çàö³é ïðîôñï³ëîê ó

ì³ñò³ Êèºâ³ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðîôñï³ëîê»,

Îá’ºäíàííþ ïåðâèííèõ ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³-

çàö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é îð-

ãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè

Óêðà¿íè, Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ç ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ³íâàë³ä³â «²íâàñïîðò», ïî-

çàì³ñüêîìó äèòÿ÷îìó çàêëàäó îçäîðîâëåííÿ òà

â³äïî÷èíêó «Çì³íà», ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì:

2.1. Îðãàí³çóâàòè îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷è-

íîê ä³òåé ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Óçÿòè äî â³äîìà, ùî äèòèíà íå ìîæå áó-

òè íàïðàâëåíà íà îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíîê

çà áþäæåòí³ êîøòè á³ëüøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê çà

âèíÿòêîì â³äïî÷èíêó ó òàáîðàõ ç äåííèì ïåðå-

áóâàííÿì ä³òåé.

2.3. Ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷è-

òè íàïðàâëåííÿ íà îðãàí³çîâàíå îçäîðîâëåí-

íÿ òà â³äïî÷èíîê ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëè-

âî¿ ñîö³àëüíî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè, à ñàìå: ä³-

òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³ê-

ëóâàííÿ, ä³òåé îñ³á, âèçíàíèõ ó÷àñíèêàìè áî-

éîâèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 19 ÷àñòèíè ïåð-

øî¿ ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðà-

í³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», ä³-

òåé, îäèí ç áàòüê³â ÿêèõ çàãèíóâ (ïðîïàâ áåç-

â³ñòè) ó ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íèõ

îïåðàö³é, áîéîâèõ ä³é ÷è çáðîéíèõ êîíôë³êò³â àáî

ïîìåð âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è êàë³ö-

òâà, îäåðæàíèõ ó ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðî-

ðèñòè÷íèõ îïåðàö³é, áîéîâèõ ä³é ÷è çáðîéíèõ êîí-

ôë³êò³â, à òàêîæ âíàñë³äîê çàõâîðþâàííÿ, îäåð-

æàíîãî â ïåð³îä ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïå-

ðàö³¿, ä³òåé, îäèí ç áàòüê³â ÿêèõ çàãèíóâ ï³ä ÷àñ

ìàñîâèõ àêö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ïðîòåñòó àáî

ïîìåð âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è êàë³ö-

òâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ àêö³é ãðîìà-

äÿíñüêîãî ïðîòåñòó, ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàä-

íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ä³òåé-³íâàë³ä³â; ä³-

òåé, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ñòèõ³éíîãî ëè-

õà, òåõíîãåííèõ àâàð³é, êàòàñòðîô; ä³òåé ç áà-

ãàòîä³òíèõ ³ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé; ä³òåé,

áàòüêè ÿêèõ çàãèíóëè â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà

âèðîáíèöòâ³ àáî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ

îáîâ’ÿçê³â; ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äèñïàí-

ñåðíîìó îáë³êó; òàëàíîâèòèõ òà îáäàðîâàíèõ

ä³òåé, â³äì³ííèê³â íàâ÷àííÿ, ë³äåð³â äèòÿ÷èõ

ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é; äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ êî-

ëåêòèâ³â òà ñïîðòèâíèõ êîìàíä.

3. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì:

3.1. Íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, îðãàí³çóâàòè ðîáîòó òàáîð³â

³ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì òà çàáåçïå÷èòè äîòðè-

ìàííÿ â íèõ íàëåæíîãî äîãëÿäó çà ä³òüìè, ðå-

æèìó õàð÷óâàííÿ, äåííîãî â³äïî÷èíêó, ïðîãó-

ëÿíîê, à òàêîæ ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíó âèõîâíó,

ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíó òà êóëüòóðíî-åêñêóð-

ñ³éíó ðîáîòó; ïåðåäáà÷èòè çì³öíåííÿ ìàòåð³-

àëüíî¿ áàçè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íà áàç³ ÿêèõ

áóäóòü ôóíêö³îíóâàòè òàê³ òàáîðè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-ñèð³ò

òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-

íÿ, âèõîâàíö³â ñïåö³àëüíîãî çàãàëüíîîñâ³òíüî-

ãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó «Ìàëÿòêî» äëÿ ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî òà øê³ëüíîãî â³êó ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðå-

áóâàþòü íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³,

ïðîòÿãîì óñüîãî ë³òíüîãî ïåð³îäó.

3.3. Ñïðèÿòè çàéíÿòîñò³ â ë³òí³é ïåð³îä ä³òåé

øê³ëüíîãî â³êó, îñîáëèâî ³ç ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâà-

þòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, òà âèêî-

ðèñòîâóâàòè ïîòåíö³àë ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, äëÿ

îðãàí³çàö³¿ ë³òíüîãî îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èí-

êó ä³òåé.

4. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ êîø-

ò³â çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç îçäî-

ðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé ó ìåæàõ âèäàòê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017

ð³ê íà â³äïîâ³äí³ ö³ë³ (ç óðàõóâàííÿì âèêîíàííÿ

äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â 2017

ðîö³) òà ç ³íøèõ äæåðåë, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

5. Êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), îðãàí³çàö³é, ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ùî çä³éñíþþòü îçäîðîâ-

ëåííÿ òà â³äïî÷èíîê ä³òåé ì³ñòà Êèºâà ó 2017

ðîö³, ïîêëàñòè íà Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿).

6. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðãàí³çàö³ÿì, ÿê³ íà-

ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òà çä³éñíþþòü îçäîðîâ-

ëåííÿ òà â³äïî÷èíîê ä³òåé, çà ðåçóëüòàòàìè ïðî-

âåäåíèõ ïðîöåäóð çàêóï³âåëü (òåíäåð³â), ó äå-

ñÿòèäåííèé òåðì³í íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ

ïðî ì³ñöÿ îçäîðîâëåííÿ òà ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ùî

ïëàíóºòüñÿ îçäîðîâèòè, äî Äåïàðòàìåíòó îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про організацію 
літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Києва у 2017 році
Розпорядження № 425 від 11 квітня 2017 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочи&
нок дітей», статей 1, 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 8 Закону України «Про позашкільну
освіту», Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року, за&
твердженої рішенням Київської міської ради від 03 липня 2014 року № 21/21, рішення Київської міської ра&
ди від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та з метою належної підготовки
й проведення заходів літньої оздоровчої кампанії 2017 року:
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.04.2017 ð. ¹ 425

СКЛАД
міжвідомчого оперативного штабу з координації проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва у 2017 році

Старостенко Ганна Вікторівна заступник голови Київської міської державної адміністрації,
голова оперативного штабу

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

Челомбітько Вікторія Юріївна перший заступник директора Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Наумук Олексій Петрович заступник начальника Служби у справах дітей та сім'ї
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Колобова Ярослава Валеріївна директор Київського міського центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Савченюк Марина Миколаївна начальник відділу стаціонарних установ та санаторно�
курортного лікування Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Моця Ольга Іванівна начальник 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)

Животенюк Василь Петрович виконуючий обов'язки начальника відділу первинної медичної
допомоги та санаторно�курортного лікування Департаменту
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Лисенко Сергій Іванович завідувач сектором з питань охорони праці Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Яценко Ігор Валентинович заступник начальника Управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства � начальник відділу
безпеки середовища життєдіяльності Г оловного управління
Держпродспоживслужби в м. Києві (за згодою)

Скрипник Лариса Миколаївна старший інспектор відділу ювенальної превенції управління
превентивної діяльності Головного управління Національної
поліції у м. Києві, майор поліції (за згодою)

Литвин Людмила Іванівна начальник управління з гуманітарних питань Об'єднання
профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська
рада профспілок" (за згодою)

Яцунь Олександр Михайлович голова Київської міської організації Профспілки працівників
освіти і науки України (за згодою)

Гутік Іван Петрович голова Об'єднання первинних профспілкових організацій
Київської міської ради та Київської міської державної
адміністрації (за згодою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 07 липня 2014 року № 816 «Про реєстрацію

Статуту мусульманської релігійної громади «НЕДЖАТ» 
(«СПАСІННЯ») у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 412 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го&

лови релігійної організації «Мусульманської релігійної громади «НЕДЖАТ» («СПАСІННЯ») у Дарницькому
районі м. Києва» від 18 листопада 2016 року та протокол Загальних зборів членів релігійної організації «Му&
сульманської релігійної громади «НЕДЖАТ» («СПАСІННЯ») у Дарницькому районі м. Києва» від 07 листопа&
да 2016 року № 3:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ëèïíÿ 2014 ðî-

êó ¹ 816 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ìóñóëüìàí-

ñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «ÍÅÄÆÀÒ» («ÑÏÀÑ²Í-

Íß») ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³-

íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «ìóñóëüìàíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè

«ÍÅÄÆÀÒ» («ÑÏÀÑ²ÍÍß») ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Ìóñóëüìàíñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà

«ÍÅÄÆÀÒ» («ÑÏÀÑ²ÍÍß») ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ «Ìóñóëüìàíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-

äè «ÍÅÄÆÀÒ» («ÑÏÀÑ²ÍÍß») ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 07 ëèïíÿ 2014 ðîêó ¹ 816, âèêëàâøè éîãî â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію 
стадіону школи І&ІІІ ступенів № 275 ім. В. Кравчука 

на проспекті Володимира Маяковського, 3&г 
у Деснянському районі

Розпорядження № 461 від 14 квітня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре&

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îíó øêîëè

²-²²² ñòóïåí³â ¹ 275 ³ì. Â. Êðàâ÷óêà íà ïðîñïåê-

ò³ Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 3-ã ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç ïè-

òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³í-

âåñòáóä-ÓÊÁ» (äàë³ — ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»)

çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè

ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íå ìåí-

øå äåñÿòè ðîê³â.

3.7. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

çàðàõîâóºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î. Â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної 

адміністрації) від 11 травня 2011 року № 706 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Євангельських Християн 
«ЦЕРКВА В КИЄВІ» у Шевченківському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 413 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го&
лови Ради, старшого пастора Релігійної громади Євангельських Християн «ЦЕРКВА В КИЄВІ» у Шевченків&
ському районі м. Києва від 16 листопада 2016 року та протокол Загальних зборів Релігійної громади Єван&
гельських Християн «ЦЕРКВА В КИЄВІ» у Шевченківському районі м. Києва від 16 листопада 2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 òðàâíÿ 2011 ðî-

êó ¹ 706 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ Õðèñòèÿí «ÖÅÐÊÂÀ Â

ÊÈªÂ²» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà-

ê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà ïóíêò³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ

Õðèñòèÿí «ÖÅÐÊÂÀ Â ÊÈªÂ²» ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ðåë³ã³é-

íî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ªâàíãåëü-

ñüêèõ Õðèñòèÿí «ÖÅÐÊÂÀ Â ÊÈªÂ²» ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ Õðèñòèÿí «ÖÅÐÊÂÀ Â

ÊÈªÂ²» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà-

ðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 òðàâíÿ 2011

ðîêó ¹ 706, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу євроконтейнерів 
для твердих побутових відходів 

до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Розпорядження № 448 від 12 квітня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», звернення Депар&
таменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) від 24 травня 2016 року № 058/9&5241, Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01 липня 2016 року № 107&3854/30, комунального підприємства виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» від 24 травня
2016 року № 6&996/1, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïåðåäàòè ºâðîêîíòåéíåðè äëÿ òâåðäèõ

ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ãàðÿ÷åîöèíêîâàí³ ìåòà-

ëåâ³, 1,1 êóá. ì, ç ðóõîìîþ ñôåðè÷íîþ êðèø-

êîþ, ê³ëüê³ñòþ 40 îäèíèöü, ÿê³ íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòî-

øèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿.

2. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âè-

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

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

¿âêîìóíñåðâ³ñ» ñï³ëüíî ç³ Ñâÿòîøèíñüêîþ

ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-

òðàö³ºþ çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

êîï³þ àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-

íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî



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

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на: 

01.01.2017 01.02.2017 01.03.2017

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО6ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «КВАНТ» ДК»Укроборонпром» 7,8 7,2 8,9

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» 3,9 4,0 8,8

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО6ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ» ДК»Укроборонпром» 5,6 6,1 6,5

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ6УКРАЇНА» 4,4 4,5 4,8

5 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ» Мінрегіонбуд 4,7 4,7 4,7

6 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО6ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «КИЇВДІПОТРАНС» 3,3 4,0 4,1

7 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» ДК»Укроборонпром» 3, 6 3,8 3,9

8 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» 3,2 3,7 3,5

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

10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 2,3 2,7 3,2

Ì²ÑÒÎ
26 êâ³òíÿ 2017 ð.

¹46 (4959)
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Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в 

м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 березня 2017 року
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.03.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ ìàéæå 83,5 ìëí ãðí, ùî íà 12,2% àáî íà 9,1 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà

9,1% àáî íà 7,0 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2017 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó ìàéæå 70,7% àáî 59,0 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; 12,9% àáî ïîíàä 10,7 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè

áàíêðóòñòâà, ðåøòà 16,4% (13,7 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî

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

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.03.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 49,6 ìëí ãðí àáî 59,4% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè

çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 24,8 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» -8,9 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â – 6,5

ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» – 3,9 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» – 2,7 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ

Ì³íðåã³îíáóäó – 10,7 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 4,1 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ»

-0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè -ìàéæå 5,2 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – ìàéæå 2,4 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â»

– ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» – ìàéæå 0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³»

– 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè – ìàéæå 5,3 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – ìàéæå 2,4 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò

çåìëåóñòðîþ» – ìàéæå 0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè –

2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò» – 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 2,0 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» –

ìàéæå 1,2 ìëí ãðí, Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 0,5 ìëí ãðí; ÄÏ «²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³» – 0,3 ìëí ãðí òîùî); Ôîíäó äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí. òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà – öå áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà

âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 8,8 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-

Óêðà¿íà» – 4,8 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êè¿âñüêèé çàâîä áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â «Ðîñèíêà» – 3,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» – 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» – 3,2 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê

íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 2,4 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó – áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ó çâ'ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå

çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà

ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ïîâ'ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè

â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

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

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãîâàíîñò³

³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – áåðåçíÿ 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 35 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, (ó ò. ÷. ó áåðåçí³ – 12 çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 168 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü – áåðåçåíü 2017 ðîêó ïðîâåäåíà 21 ïåðåâ³ðêà ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà

çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 13 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 12 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò.41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëè 3 ïåðåâ³ðîê

íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñò. 175 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Çà íå óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³ àáî íåäîïóùåííÿ äî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ñêëàäåíî ïðîòîêîëè òà âèíåñåíî 6 ïîñòàíîâ çã³äíî ñòàòò³ 188-6 ÊÓïÀÏ ç

íàêëàäåííÿì øòðàôó.

Ïîâòîðíîþ ïåðåâ³ðêîþ â ïîðÿäêó êîíòðîëþ âèêîíàííÿ âíåñåíî ïðèïèñó íà ÄÏ «Äåðæàâíèé öåíòð ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè» áóëî âñòàíîâëåíî íå óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 5 ñò. 97, 115,

116 ÊÇïÏ Óêðà¿íè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ñêëàäåíî àêò, ñêëàäåíî ïðîòîêîë òà âèíåñåíî ïîñòàíîâó â³äïîâ³äíî äî ñò.188-6 ÊÓïÀÏ ç íàêëàäåííÿì øòðàôó ó ðîçì³ð³ 850 ãðèâåíü. Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïðèéíÿòî

ð³øåííÿ òà âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáç.3 ÷.2 ñò.265 ÊÇïÏÓ íà ñóìó 9 600 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì áåðåçíÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.03.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå

11,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà ñ³÷åíü 2017 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëþòîãî 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 14,7 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств'боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.03.2017

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

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

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

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

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

Îôîðìëåííÿ  ïðîâîäèòüñÿ  â  ðåäàêö ³ ¿
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ÏÐÎÄÎÂÆÓª ÏÎØÓÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²,
ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó

âîñüìè ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é
Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
äî 10 òðàâíÿ 2017 ð.

Ìåòà: îáðàòè ÷îòèðíàäöÿòüîõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè

ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿

Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ».

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò,

ïîñò³éíî ïðîæèâàºòå â ì. Êèºâ³  òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿  Äåïàðòàìåíòó

ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ïðîñèìî Âàñ äî 10 òðàâíÿ 2017 ðîêó ïîäàòè

äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111, ñò³ë ¹4 (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³

äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà (³ç íàäàííÿì îñîáîþ çãîäè íà  îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ 

äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 – 2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî 

îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ.

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 202-70-89

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ÏÐÎÄÎÂÆÓª ÏÎØÓÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²,
ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó 

ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿
Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿ áåçïåêè

â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
òà ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿

Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî  âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ

÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿ áåçïåêè â ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ

ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ».

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò,

ïîñò³éíî ïðîæèâàºòå â ì. Êèºâ³  òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿  Óïðàâë³ííÿ

ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿ áåçïåêè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè àáî ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿

êîì³ñ³¿  Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ïðîñèìî Âàñ äî

10 òðàâíÿ 2017 ðîêó ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 111,

ñò³ë ¹4 (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà (³ç íàäàííÿì îñîáîþ çãîäè íà  îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ 

â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 – 2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî 

îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ.

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 202-70-89 

Ç Ð À Ç Î Ê

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

___________________________________________,

(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà)

ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, ____________________________________

êîíòàêòíèé òåë. ____________________________

Çàÿâà

Ïðîøó âêëþ÷èòè ìåíå äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Íàäàþ çãîäó íà îáðîáêó ìî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

Äîäàòêè:

1. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 – 2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº

ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).

2. Àâòîá³îãðàô³ÿ.

3. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

4. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

5. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

6. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äàòà Ï³äïèñ

Ç Ð À Ç Î Ê

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 

____________________________________________,

(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà)

ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, ____________________________________

êîíòàêòíèé òåë. ____________________________

Çàÿâà

Ïðîøó âêëþ÷èòè ìåíå äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ô³çè÷íî¿

áåçïåêè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè /Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè â ì. Êèºâ³ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (íà âèá³ð çàÿâíèêà).

Íàäàþ çãîäó íà îáðîáêó ìî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

Äîäàòêè:

1. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 – 2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº

ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).

2. Àâòîá³îãðàô³ÿ.

3. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

4. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

5. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè.

6. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äàòà Ï³äïèñ
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 ¹ 307 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2016  ¹ 129), â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.12.2014 ¹ 865/865, îãîëîøóº ïðî
ðåçóëüòàòè êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

Ïåðåìîæöÿìè Êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³
îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ, âèçíàíî:

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè

Ðîáîòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïîë³ïøåííÿì òåõí³÷íîãî ³ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òà áëàãîóñòðîþ
ð³÷êè Êîíèê ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ð³÷êè Êîíèê íà çàìîâëåííÿ ÄÏ "Óêðâîäñåðâ³ñ"
ïðîâîäÿòüñÿ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè íà âîäîéì³. Ïðîâåäåííÿ äàíèõ ðîá³ò áóäå ïðîõîäèòè
çà êîøòè TOB "ÍÂÏ "ÅÊÎÑÅÐÂ²Ñ" òà TOB "Àêâàòîð³ÿ ÇÂ".

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîç÷èñòêà ÷àñòèíè ð³÷êè Êîíèê ïðîòÿæí³ñòþ 6870 ì, ïëîùåþ 96,56 ãà.
Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïåðåäáà÷åíî âïîðÿäêóâàííÿ ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè ç ¿¿
çàëóæåííÿì òà çàë³ñíåííÿì.

Äàí³ ðîáîòè ñóïðîâîäæóâàòèìóòüñÿ ïðÿìèìè òà îïîñåðåäêîâàíèìè âïëèâàìè íà åëåìåíòè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.Ïðîâåäåíà ïðîãíîçíà îö³íêà ïîêàçóº,ùî íåãàòèâíîãî òèì÷àñîâîãî
ïðÿìîãî âïëèâó, ÿêèé ïîâ'ÿçàíèé ç åêñïëóàòàö³ºþ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà òåõí³÷íîãî ôëîòó,
ìîæóòü çàçíàâàòè àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ (øóì, âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â, ïèë) ³ ïîâåðõíåâ³
âîäè ð³÷êè Êîíèê (ï³äâèùåííÿ êàëàìóòíîñò³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè çåìëåñîñíîãî ñíàðÿäó). Ïðè
öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî ðîçðàõóíêîâ³ ð³âí³ î÷³êóâàíîãî âïëèâó íå ïåðåâèùàòü íîðìàòèâè
ÃÄÐ åêâ³âàëåíòíîãî øóìó.

Äëÿ çìåíøåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðîçä³ë³ "Îö³íêà âïëèâó íà
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå"ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñ çàõèñíèõ,îõîðîííèõ,â³äíîâëþâàëüíèõ çàõîä³â.

1 ÎÑÁÁ "Äîìàøí³é çàòèøîê" (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13Á)

2 ÎÑÁÁ "Óðë³âêà" (âóë. Óðë³âñüêà, 30)

3 ÎÑÁÁ "ÃÑ10À-Ñòàðò" (ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó 10À)

4 ÎÑÁÁ "Óðë³âñüêà 11À" (âóë.Óðë³âñüêà, 11À)

5 ÎÑÁÁ "Êëåí" (âóë. Äðàãîìàíîâà, 14À)

6 ÆÁÊ "Ïîë³òåõí³ê-4" (âóë. Åíòóç³àñò³â, 27)

7 ÎÑÁÁ "Ì³øóãè 1/4" (âóë. Ì³øóãè 1/4)

8 ÎÊ "ÆÁÊ Ñòð³ëà - 3" (âóë. Ïðîâ³àíñüêîãî, 4À)

9 ÆÁÊ "Çíàííÿ ÀÍÓ" (âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî 88-92)

10 ÎÑÁÁ "ÆÁÊ 28" (âóë. Ê.Á³ëîêóð, 5/7)

11 ÆÁÊ "Ñóäíîáóä³âíèê-16" (âóë. Êàøòàíîâà, 10)

12 ÎÊ "ÆÁÊ Îá÷èñëþâà÷-2" (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 127)

13 ÆÁÊ "Ñóäíîáóä³âíèê-13" (âóë. Ðàéäóæíà, 35)

14 ÎÑÁÁ "Íàø ìèð" (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 77)

15 ÆÁÊ "Òåðåìêè-2" (âóë. Ä.Ëóöåíêà, 1)

16 ÆÁÊ "×àéêà" (âóë. Åíòóç³àñò³â, 25/1)

17 ÆÁÊ "Àðñåíàëåöü 19" (ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó 41)

18 ÎÑÁÁ "Áàæàíà 24/1" (ïðîñï. Áàæàíà 24/1)

19 ÎÑÁÁ "Îáîëîíñüêà äîì³âêà" (ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó 18À)

20 ÆÁÊ "Âåðñòàò 5" (âóë. Ä.Ùåðáàê³âñüêîãî, 53-Ã)

21 ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé 9" (âóë. Æìåðèíñüêà, 36)

22 ÎÑÁÁ "Îáîëîíñüêà âåæà" (âóë. Ì. Òèìîøåíêà, 29-Â)

23 ÎÑÁÁ "Êâ³òíåâèé 6" (ïðîâ. Êâ³òíåâèé, 6)

24 ÎÑÁÁ "Óðë³â Ãðàä" (âóë. Óðë³âñüêà, 38)

25 ÎÑÁÁ "Òàðàñ³âñüêà-21" (âóë. Òàðàñ³âñüêà, 21)

26 ÎÑÁÁ "ÌÆÊ-10" (âóë. Àíòîíîâè÷à 103À)

27 ÆÁÊ "Àâ³àòîð" (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 12)

28 ÆÁÊ "Êðèñòàë-16" (ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 4)

29 ÎÑÁÁ "×àâäàð 2" (âóë. ª. ×àâäàð 2)

30 ÎÑÁÁ "Âåñíà 136" (âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 136)

31 ÎÑÁÁ "Þíàë" (âóë. À.Áàðáþñà, 40)

32 ÆÁÊ "Êè¿â 7" (ïðîñï. Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå 11À

33 ÎÑÁÁ "Äóáîâèé ãàé" (âóë. Äàøàâñüêà 25)

34 ÎÑÁÁ "Ãîëîñ³¿âñüêà Ôîðòåöÿ" (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13)

35 ÆÁÊ "Õ³ì³ê-4" (âóë. Éîðäàíñüêà 17)

36 ÎÑÁÁ "Ñîíÿ÷íèé" (ïðîñï. Â.Ìàÿêîâñüêîãî, 91Â)

37 ÎÑÁÁ "Êâàçàð 10" (âóë.Áåðåæàíñüêà, 12À)

38 ÎÑÁÁ "Îàçèñ 4" (ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 4)

39 ÆÁÊ "ÆÁÊ-29" (áóëüâ. Ë.Óêðà¿íêè, 11À)

40 ÆÁÊ "Àðñåíàëåöü 4" (âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà 15Á)

41 ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé." (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 43Á)

42 ÆÁÊ "Õ³ì³ê 10" (ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 22,24)

43 ÆÁÊ "Ðóñàí³âñüêèé" (âóë. Åíòóç³àñò³â, 35)

44 ÆÁÊ  "Ñóäíîáóä³âíèê-17" (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 57)

45 ÎÑÁÁ "Ìàÿê 6" (âóë. Êàøòàíîâà 15,15À,15Á).

46 ÆÁÊ "Êîíñòðóêòîð" (âóë. Åíòóç³àñò³â, 47/1)

47 ÆÁÊ "Íåïòóí" (âóë. Ðóñàí³âñüêà Íàáåðåæíà, 20)

48 ÆÁÊ "Òåìï 11" (âóë. Äåì³¿âñüêà, 35 Á)

49 ÎÑÁÁ "Áàëüçàêà 89" (âóë. Î.Áàëüçàêà 89)

50 ÎÑÁÁ "Àðîâàí" (ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 12Ä)

51 ÎÑÁÁ "Ãàøåêà 18" (áóëüâ. Ãàøåêà 18)

52 ÆÁÊ "Ïåðøîòðàâíåâèé" (âóë. Ãîãîë³âñüêà, 29)

53 ÆÁÊ "Äîìîáóä³âíèê - 3" (âóë. ª.Ñâåðñòþêà, 8À)

54 ÎÑÁÁ "Á³ëè÷³" (âóë. Ïðèëóæíà 12, 14, Óøàêîâà 16À, 20, 20À)

55 ÎÑÁÁ "Ïðîì³íü 2006" (âóë. Ë. Ïåðâîìàéñêîãî 5À)

56 ÆÁÊ "Àâòîìîá³ë³ñò" (âóë. Î. Òåë³ãè, 1À)

57 ÎÑÁÁ "Õóäîæíèê." (âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 124)

58 ÆÁÊ "Ìàøèíîáóä³âíèê" (âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 101)

59 ÆÁÊ "Êðàñíèé Îêòÿáðü" (×îêîëîâñê³é áóëüâàð 9/13)

60 ÎÑÁÁ "Àâ³àòîð 4" (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 93)

61 ÆÁÊ "ÆÊ ¹3" (ïðîñï. Â.Ìàÿêîâñüêîãî, 77)

62 ÎÑÁÁ "Ïîòºõ³íà 14" (âóë. Ïîëêîâíèêà Ïîòºõ³íà, 14)

63 ÎÑÁÁ "ÌÆÊ Ãîðüêîãî 165" (âóë. Àíòîíîâè÷à, 165)

64 ÆÁÊ "Ñëîâî2" (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 6)

65 ÎÑÁÁ "Ô³çèê" (Ñòðàòåã³÷íå øîññå, 15)

66 ÆÁÊ "Îáîëîíü 9" (âóë. Ïðèîçåðíà, 4à)

67 ÎÑÁÁ "Çâ'ÿçê³âåöü-3" (âóë. Ìèëîñëàâñüêà 39/48)

68 ÎÑÁÁ "Ðåâóöüêîãî 27" (âóë. Ðåâóöüêîãî, 27)

69 ÎÑÁÁ "Ä³ì-ðàíîê" (âóë. Àê. Âåðíàäñüêîãî 57)

70 ÆÁÊ "Äí³ïðîâåöü" (âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 22)

71 ÆÁÊ "Âåðñòàò 11" (ïðîñï. Ñâîáîäè, 1/60-À)

72 ÎÑÁÁ "Òåìï 6" (âóë. Ì.Æóêîâà, 37)

73 ÎÑÁÁ "Â³äðîäæåííÿ" (âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà 16)

74 ÎÑÁÁ "Áàëüçàêà 65" (âóë. Î.Áàëüçàêà 65)

75 ÎÑÁÁ "Ä³áðîâà" (âóë. Ì. Ãðèøêà, 8À)

76 ÎÑÁÁ "Ñèëóåò" (âóë.Î.Áàëüçàêà, 52/22)

77 ÎÑÁÁ "Íàø ä³ì-34" (âóë. Ì. Óøàêîâà, 34-À)

78 ÎÑÁÁ "Îñîêîðêè -Êè¿â" (âóë. Ãìèð³, 3)

79 ÎÑÁÁ "Âîñêðåñåíñüêà 12Á" (âóë. Âîñêðåñåíñüêà, 12Á)

80 ÆÁÊ "Îêòàâà 5" (âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 37)

81 ÎÑÁÁ "Ìîòîð" (âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 3À)

82 ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé" (âóë. Ïîëêîâíèêà Ïîòºõ³íà, 6)

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,

ñåð³ÿ À,¹111811 òà âêëàäêó¹142809 íà ³ì’ÿ Íàçàðîâà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Втрачений
Державний
а�т,
серія
КВ
№
143620
на
право
власності
на
земельн�
ділян��
площею

0,0492
�а,
я�а
розташована
на
в�л.
Уляни
Громової,
22
м.
Києва
(�адастровий
номер
8
000
000

000:72:238:0004)
від
22
травня
2003
ро��
на
ім'я
Машиністової
Асі
Павлівни
вважати
недійсним.

СВП�"КИЇВСЬКІ�ТЕЦ"�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"
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для�Теплоеле!троцентралі�№6�(далі�—�ТЕЦ6)�за�адресою:�02660,�м.�Київ,�Деснянсь!ий�р-н,�в$л.�П$хівсь!а,�1-а
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для
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міста
за
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природно�о

�аз�
та
маз�т�.
Виробнича
пот�жність
ТЕЦ-6
с�ладається
з:
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та
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через
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13,5 м,

від
парових
�отлів
—
через
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висотою
—
60
м,
діаметром
—
2,8
м.
При
е�спл�атації
водо�рійно�о
�отла
НАС-209
та
встановлено�о

�онденсаційно�о
е�ономайзера,
ви�иди
б�д�ть
здійснюватися
через
димов�
висотою
—
70
м,
діаметром
—
3
м.

Основні
планові
по�азни�и
виробничої
про�рами
підприємства
на
2017
рі�
становлять:
еле�троенер�ії
—
1150,5
млн.
�Вт�од;
теплової
енер�ії
—
2912
тис.
Г�ал.

Кіль�ість
стаціонарних
джерел
ви�идів
забр�днюючих
речовин
—
82
одиниць.

За�альна
величина
миттєво�о
ви�ид�
забр�днюючих
речовин
від
основних
джерел
ви�идів
становить
2773,442
�/с.

Я�існий
с�лад
основних
забр�днюючих
речовин:
о�сиди
азот�
(о�сид
та
діо�сид
азот�)
в
перерах�н��
на
діо�сид
азот�;
о�сид
в��лецю;
в��лецю

діо�сид;
азот�
(1)
о�сид
[N20];
метан;
речовини
�
ви�ляді
с�спендованих
твердих
частино�
і
т.
п.

Величини
ви�идів
не
перевищ�ють
нормативи
�раничнодоп�стимих
ви�идів
забр�днюючих
речовин
від
стаціонарних
джерел,
поточних
техноло�ічних

нормативів
від
вищеперерахованих
�отлоа�ре�атів
та
�і�ієнічних
нормативів
на
межі
санітарно-захисної
зони
і
в
сельбіщній
зоні.
Для
дося�нення

перспе�тивних
техноло�ічних
нормативів
при
спалюванні
природно�о
�аз�
та
маз�т�,
план�ється
ви�онати
заходи
відповідно
до
вимо�
Національно�о

план�
с�орочення
ви�идів
забр�днюючих
речовин
від
вели�их
опалювальних
�станово�.

За�важення
та
пропозиції
надсилати
�
місячний
термін
до
Деснянсь�ої
районної
в
місті
Києві
державної
адміністрації
за
адресою:
02225,
м.
Київ,

пр-т.
Мая�овсь�о�о,
29,
тел.
(044)
546-08-70,
фа�с:
548-42-60.

1.
Об'є�т
№
1:

-
нежитлове
приміщення
площею
242,90
�в.м
на
др��ом�
поверсі
лабораторно�о

�орп�с�
№5/1;
вартість
за
незалежною
оцін�ою
станом
на
31.12.2016
становить

728 457,00
�рн.;
стро�
оренди
до
3-х
ро�ів
(запропонований
заявни�ом).
Можлива

мета
ви�ористання
(запропонована
заявни�ом):
розміщення
виробництва.
Ціна
оренди

становить
без
ПДВ
37,49
�рн.
за
1
�в.м
на
місяць.

2.
Об'є�т
№2:

-
нежитлове
приміщення
площею
19,40
�в.м
на
четвертом�
поверсі
виробничо�о

�орп�с�
В;
вартість
за
незалежною
оцін�ою
станом
на
31.12.2016
становить
78
745,00

�рн.;
стро�
оренди
до
3-х
ро�ів
(запропонований
заявни�ом).
Можлива
мета
ви�ористання

(запропонована
заявни�ом):
розміщення
офіс�.
Почат�ова
ціна
без
ПДВ
60,89
�рн.
за

1
�в.м
на
місяць.

-
нежитлове
приміщення
площею
247,00
�в.м
на
першом�
поверсі
лабораторно�о

�орп�с�
№5/2;
вартість
за
незалежною
оцін�ою
станом
на
31.12.2016
становить

728 650,00
�рн.;
стро�
оренди
до
3-х
ро�ів
(запропонований
заявни�ом).
Можлива

мета
ви�ористання
(запропонована
заявни�ом):
розміщення
с�лад�.
Почат�ова
ціна
без

ПДВ
36,87
�рн.
за
1
�в.м
на
місяць.

3.
Об'є�т
№3:

-
нежитлове
приміщення
площею
857,21
�в.м
в
�орп�сі
"Кисловодсь�";
вартість
за

незалежною
оцін�ою
станом
на
28.02.2017
2
030
730,00
�рн.;
стро�
оренди
до
3-х

ро�ів
(запропонований
заявни�ом).
Можлива
мета
ви�ористання
(запропонована

заявни�ом):
розміщення
с�лад�.
Почат�ова
ціна
без
ПДВ
29,61
�рн.
за
1
�в.м
на
місяць.

-
нежитлове
приміщення
площею
127,46
�в.м
в
�орп�сі
"Кисловодсь�";
вартість
за

незалежною
оцін�ою
станом
на
28.02.2017
становить
430
305
�рн.;
стро�
оренди
до
3-х

ро�ів
(запропонований
заявни�ом).
Можлива
мета
ви�ористання
(запропонована
заявни�ом):

розміщення
виробництва.
Почат�ова
ціна
без
ПДВ
42,20
�рн.
за
1
�в.м
на
місяць.

Інформація
для
орендарів:

1.
У�ладення
до�овор�
оренди
на
�мовах
типово�о.

2.
Додат�ові
�мови:
відш�од�вання
Орендодавцю
витрат
на
�тримання
орендовано�о

приміщення,
�ом�нальних
платежів,
подат��
на
землю,
на
розміщення
о�олошення.

3.
У
разі
надходження
додат�ових
заяв
б�де
о�олошений
�он��рс
на
право
оренди

цих
об'є�тів.

4.
Останній
день
приймання
заяв
про
оренд�:
15
травня
2017
ро��
за
адресою:
03187,

м.
Київ,
пр.
А�ад.
Гл�ш�ова,
42,
�орп�с
2,
�імн.
514
б,
телефон:
(044)
526-55-06,
фа�с:

(044)
526-64-57.

Се�ретаріат
Київсь�ої
місь�ої
ради
о�олош�є
�он��рс
на
заміщення
ва�антних
посад
в
�правлінні
з
питань
децентралізації,
розвит��
місцево�о

самовряд�вання,
ре�іональних
та
міжнародних
зв'яз�ів;
начальни�а
відділ�
з
питань
розвит��
місцево�о
самовряд�вання,
ре�іональних
та

міжнародних
зв'яз�ів
(V
�ате�орія)
та
заст�пни�а
начальни�а
відділ�
з
питань
децентралізації
(V
�ате�орія).

Основні
�валіфі�аційні
вимо�и
до
�андидата
встановлюються
відповідно
до
Поряд��
проведення
�он��рс�
на
заміщення
ва�антних
посад

державних
сл�жбовців,
затверджено�о
постановою
Кабінет�
Міністрів
У�раїни
від
15.02.2002
№169
(з
наст�пними
змінами),
та
Довідни�а
типових

професійно-�валіфі�аційних
хара�теристи�
посад
державних
сл�жбовців,
затверджено�о
на�азом
Нацдержсл�жби
У�раїни
від
13.09.2011
№
11.

Особи,
я�і
відповідають
основним
�валіфі�аційним
вимо�ам,
подають
до
�он��рсної
�омісії
та�і
до��менти:
заяв�
на
�часть
�
�он��рсі,
в
я�ій

зазначається
про
ознайомлення
заявни�а
із
встановленими
за�онодавством
обмеженнями
щодо
прийняття
на
сл�жб�
та
проходження
сл�жби

в
ор�анах
місцево�о
самовряд�вання;
заповнен�
особов�
�арт��
(форма
П-2ДС)
з
відповідними
додат�ами;
�опії
до��ментів
про
освіт�,
засвідчені

�
встановленом�
за�онодавством
поряд��;
�опії
першої
та
др��ої
сторіно�
паспорта
�ромадянина
У�раїни,
засвідчені
�
встановленом�
за�онодавством

поряд��;
�опію
тр�дової
�ниж�и,
засвідчен�
�
встановленом�
за�онодавством
поряд��:
�опію
облі�ової
�арт�и
платни�а
подат�ів,
засвідчен�
�

встановленом�
за�онодавством
поряд��;
відомості
про
доходи
та
зобов'язання
фінансово�о
хара�тер�
щодо
себе
та
членів
своєї
сім'ї
за
2016

рі�
(де�ларація);
�опію
повідомлення
про
подання
де�ларації
до
Єдино�о
державно�о
реєстр�
де�ларацій;
�опію
війсь�ово�о
�вит�а,
засвідчен�

�
встановленом�
за�онодавством
поряд��;
дві
фото�арт�и
розміром
4x6
см.

Термін
подання
до��ментів
-
30
�алендарних
днів
від
дня
п�блі�ації
о�олошення
про
�он��рс.
Інформація
щодо
�он�ретних
ф�н�ціональних

обов'яз�ів
та
�мов
оплати
праці
надається
додат�ово.

До��менти
приймаються
за
адресою:
01044,
м.
Київ-44,
в�л.
Хрещати�,
36
(на
�он��рс).
Телефон
для
довідо�:
202-72-29.


Ком�нальне
підприємство
"Автотранспортне
підприємств
Шевчен�івсь�о�о
район�"
місто
Київ,
о�олош�є
про
намір
передати

в
оренд�
автомобіль
ГАЗ-2217
д/н
АА
90-45
ЕА,
2007
ро��
вип�с��.

Цільове
призначення:
для
виробничих
потреб
�ом�нальних
підприємств
Шевчен�івсь�о�о
район�
м.
Києва.

Розрах�но�
орендної
плати
за
місяць
становить
1104
�рн.
з
ПДВ.
Орієнтовна
вартість
ремонтних
робіт
с�ладає
9000
�рн.

Вартість
ремонтних
робіт
не
входить
в
вартість
орендної
плати.

Термін
прийняття
заяв
на
оренд�:
протя�ом
10
робочих
днів
наст�пно�о
дня
після
розміщення
о�олошення.

Заяви
на
оренд�
приймаються
за
адресою:
04119
м.
Київ,
в�л.
Де�тярівсь�а.
15-б.
Телефони
для
довідо�:
489-04-33,
489-04-23.

Інстит$т�проблем�математичних�машин�і�систем�Національної�а!адемії�на$!�У!раїни�
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé öåíòð ñîö³-
àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ çà ï³äòðèìêè ÁÔ «Îá’ºä-
íàííÿ ñâ³òîâèõ êóëüòóð» çàïðî-
øóº ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè, ÿê³ ìåøêàþòü â ñòîëèö³,òà ìà-
ëå÷ó ç îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà-
¿íè âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìà-
ëþíê³â «Ìàëþþ ñâîþ ìð³þ».

Çàõ³ä ñòàðòóâàâ 20 êâ³òíÿ ³ òðè-
âàòèìå äî 25 òðàâíÿ 2017 ðîêó, ðî-
áîòè ïðèéìàþòüñÿ ïî 18 òðàâíÿ.
Âïðîäîâæ öüîãî òåðì³íó òâîðè
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ïóáë³êóâàòè-
ìóòüñÿ íà ñòîð³íêàõ éîãî îðãàí³-
çàòîð³â ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. 19-
22 òðàâíÿ â³äáóäåòüñÿ ï³äâåäåí-
íÿ ï³äñóìê³â.

Îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â êîí-
êóðñó «Ìàëþþ ñâîþ ìð³þ» ïëà-
íóºòüñÿ äî Äíÿ ì³ñòà. 25 òðàâíÿ ó
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ñî-
ö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ âëàøòóþòü âèñòàâêó ìà-
ëþíê³â, âðó÷àòèìóòü ïðèçè òà ³í-
ø³ àòðèáóòè êîíêóðñó(äèïëîìè,
ëèñòè ïîäÿê).

«Ö³ ìàëþíêè ïåðåäàþòü âíóò-
ð³øí³é ñâ³ò äèòèíè, ðîçêðèâàþòü
¿¿ ïåðåæèâàííÿ òà ôàíòàç³¿. Çíà-
òè ïðî ìð³¿ ìàëå÷³ — öå áóòè íà
êðîê áëèæ÷å äî ¿õ âò³ëåííÿ. À êî-
ëè ïðî öå çàãîâîðèòü êðà¿íà — â
íàñ ñòàíå á³ëüøå çä³éñíåíèõ ìð³é
³ ùàñëèâèõ ä³òåé!»,— çàçíà÷èâ äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Þð³é Êðèêóíîâ �

Ó ÑÒÎËÈÖ² çàòâåðäæåíî ïðîãðà-
ìó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõî-
ä³â íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî
êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ-2017».
Íà êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³ ÷åêàòè-
ìóòü ð³çíîìàí³òí³ ³ãðè, ìàéñòåð-
êëàñè, ôåñòèâàë³, âèñòàâêè òîùî.
Ï³äïèñàíå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÊÌÄÀ.

Òàê, ³ç 30 êâ³òíÿ äî 14 òðàâíÿ
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ä³ÿòèìå «Ôàí-
çîíà íà Ñîô³¿», êîòðà çìîæå ðîç-
ì³ñòèòè äî 10 òèñÿ÷ â³äâ³äóâà÷³â.

Ôàí-ì³ñòå÷êî ïîä³ëÿòü íà òà-
ê³ çîíè: êóëüòóðíî-ìèñòåöüêó, ³í-
ôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâó, â³äïî÷èí-
êó, ôóä-êîðòó òà ðîçâàã.

Ðîçâàæàëüíà çîíà íà Òðî¿öü-
ê³é ïëîù³, äå ïðåçåíòóþòü êðàù³
çðàçêè íàö³îíàëüíî¿ ìóçèêè, ñó-
÷àñíèõ òâîð³â ìóçè÷íîãî, òåàò-
ðàëüíîãî ìèñòåöòâà, îçíàéîì-
ëÿòü êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà ç óí³êàëü-
íîþ óêðà¿íñüêîþ êóëüòóðîþ.

Òàêîæ òóò ä³ÿòèìóòü çîíè ôóä-
êîðòó, ìàéñòåð-êëàñ³â, âèñòàâîê-
ïðîäàæ³â, äèòÿ÷èõ ðîçâàã, ôîòî-
çîíè, òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³é-
íèé öåíòð.

Ðîçâàæàëüíà çîíà «Feel Ukraine»
(«Â³ä÷óé Óêðà¿íó») íà Êîíòðàê-
òîâ³é ïëîù³. Òóò íà â³äâ³äóâà÷³â
÷åêàòèìóòü âèñòóïè àðòèñò³â, âè-
ñòàâêè, ìàéñòåð-êëàñè, ÿê³ ñóïðî-
âîäæóâàòèìóòüñÿ â³äåîô³ëüìà-
ìè íà åêðàíàõ ñöåíè. Ïðàöþâà-

òèìå âåëèêà äèòÿ÷à çîíà. Êîæåí
äåíü áóäå ïðèñâÿ÷åíèé îêðåì³é
òåì³: äæàçó, ìàéñòðàì, â³ò÷èçíÿ-
í³é ë³òåðàòóð³, îáðàçîòâîð÷îìó
ìèñòåöòâó, êîñòþìó òà ïðèêðà-
ñàì òîùî.

Ðîçâàæàëüíà çîíà «ªâðîáà÷åí-
íÿ: Ðåòðîñïåêòèâà» áóäå ðîçòà-
øîâàíà íà Ïîøòîâ³é ïëîù³. Òóò
â³äáóâàòèìåòüñÿ ôåñòèâàëü-êà-
ðàîêå, ùî îçíàéîìèòü ãîñòåé ³ç
³ñòîð³ºþ «ªâðîáà÷åííÿ». Ó ðàì-
êàõ çàõîäó âñ³ îõî÷³ çìîæóòü âçÿ-
òè ó÷àñòü ó êàðàîêå-êîíêóðñ³. Êîí-
êóðñè òðèâàòèìóòü ³ç 18.00 äî
20.00 (â³äá³ðêîâèé åòàï). Ô³íàë³ñ-
ò³â ç 20.00 äî 21.00 ñëóõàòèìå ïðî-
ôåñ³éíå æóð³, ñôîðìîâàíå ³ç ç³-
ðîê ñöåíè. Î 21.00 òðèâàòèìå öå-
ðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ñïåöïðè-
çàìè ïåðåìîæö³â äíÿ.

Ðîçâàæàëüíà çîíà «Ïåðøèé
êè¿âñüêèé ïëåíåð «Kyiv Art Fort
2017» â³äêðèºòüñÿ é íà òåðèòîð³¿
Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåê-
òóðíîãî çàïîâ³äíèêà «Êè¿âñüêà
ôîðòåöÿ» (âóë. Ãîñï³òàëüíà, 24-
À). Ïðîñò³ð îáëàøòóþòü òèì÷à-
ñîâèìè ñôåðè÷íèìè òåíòîâèìè
ñïîðóäàìè, ðîçì³ùåíèìè ï³âàð-
êîþ íà åñïëàíàä³ — â³çóàë³çàö³ÿ
ëîãîòèïó «ªâðîáà÷åííÿ-2017».
Íà îñíîâíîìó ìàéäàí÷èêó ïëå-
íåðó ä³ÿòèìå âåëèêà õóäîæíÿ çà-
ëà, äå ïðåäñòàâëÿòü åêñïîçèö³¿
ñó÷àñíèõ õóäîæíèê³â êðà¿íè,

îñòàíí³ íàéá³ëüø àêòóàëüí³, ö³-
êàâ³ êóëüòóðí³ ïðîåêòè òà ïëàò-
ôîðìè Óêðà¿íè.

Òàêîæ ³ç 4 äî 7 òðàâíÿ ó ðàì-
êàõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõî-
ä³â â³äáóäåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü «Êè¿âñüêèé òèæäåíü ìèñ-
òåöòâà» (Êyiv Art Week)» («Ôåñòè-
âàëü ìèñòåöòâà «Kyiv Art Week»).
Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïðîéäóòü âèñòàâ-
êè â ãàëåðåÿõ, íàóêîâ³ êîíôåðåí-
ö³¿, êîíöåðòè, âå÷³ðêè ³ç çàëó÷åí-
íÿì íàéö³êàâ³øèõ ìóçèêàíò³â.
Ãîëîâíîþ ëîêàö³ºþ ôåñòèâàëþ â
2017 ðîö³ ñòàíå á³çíåñ-öåíòð «Òî-
ðîíòî-Êè¿â»,äå ðîçì³ñòÿòüñÿ Ì³æ-
íàðîäíèé àðò-ÿðìàðîê «Kyiv Art
Fair», âèñòàâêà «Ìóçåé ïðèâàò-
íèõ êîëåêö³é» ³ ñïåöïðîåêò àðò-
ðåçèäåíö³¿ BIRUCHIY.

²ç 5 äî 14 òðàâíÿ ó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâ-
ðà» ïðîéäå Ì³æíàðîäíèé àðò-
ôåñòèâàëü «Face of art». Ó ïðîãðà-
ì³: âèñòàâêà «Äèâîâèæíà ðîçãóá-
ëåí³ñòü» çà ï³äñóìêàìè ä³ÿëüíî-
ñò³ àðò-ðåçèäåíö³¿ ó ãàëåðå¿ «Ëàâ-
ðà», ñïåöïðîåêò ç Ôîíäîì «Àí-
òèÑÍ²Ä» — Kissing DoesnÒt Kill,
â³äåî³íñòàëÿö³¿ ªâãåíà ×åðíèøî-
âà, ìåä³à³íñòàëÿö³¿ àðò-ãðóïè
«Tenpoint», âèñòàâè ñó÷àñíèõ óêðà-
¿íñüêèõ òåàòð³â, âèñòóï³â â³äîìèõ
ìóçèêàíò³â, ïðåäñòàâíèê³â àëü-
òåðíàòèâíî¿ ìóçè÷íî¿ ñöåíè òà
áàãàòî ³íøîãî.

Îêð³ì òîãî, ç 12 äî 14 òðàâíÿ
íà Êîíòàêòîâ³é, Ïîøòîâ³é ïëî-
ùàõ, à òàêîæ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó
Ê³îòî îðãàí³çóþòü ïîêàç 3D-map-
ping-show «Kyiv Light Fest». Óïðî-
äîâæ òðüîõ äí³â ³ç 19.00 äî 23.00
íà ìàéäàí÷èêàõ, Ïîøòîâ³é, Ìè-
õàéë³âñüê³é, Êîíòðàêòîâ³é ïëî-
ùàõ óêðà¿íñüê³ òà çàðóá³æí³ â³-
äåîõóäîæíèêè ïåðåòâîðþâàòè-
ìóòü áóä³âë³ íà âåëè÷åçí³ åêðà-
íè ç âèäîâèùíèìè â³äåîïðîåê-
ö³ÿìè.Ó ðàìêàõ 3D-mapping-show
â ö³ äí³ òàêîæ â³äáóâàòèìåòüñÿ
ñâ³òëîâå øîó â ïàðêó Ê³îòî òà íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ ç 20.00 äî
23.00 �

Ïðîãðàìà êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîä³â íà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ «ªâðîáà÷åííÿ-2017»

Ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè 
ìàëþþòü ñâîþ ìð³þ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ñëóæáà çàéíÿòîñò³
ñï³ëüíî ³ç ì³æíàðîäíîþ ëàáîðà-
òîð³ºþ ðîáîòîòåõí³êè «Robo.
house» çàïóñêàº áåçêîøòîâíå íà-
â÷àííÿ áåçðîá³òíèõ íà îäíó ç íàé-
á³ëüø ïðîãðåñèâíèõ ïðîôåñ³é ó
ñâ³ò³ — ðîáîòîòåõí³êà. Êóðñè ïðî-
õîäèòèìóòü ó Êèºâ³, à ñàì íàá³ð
â³äáóâàòèìåòüñÿ íà êîíêóðñí³é
îñíîâ³.

«Ïðîãðàìà òðèâàº 1 ì³ñÿöü òà
çàïî÷àòêîâàíà ç ìåòîþ ïîêàçàòè
ðåàëüíó íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèòêó ñôå-
ðè ðîáîòîòåõí³êè â Óêðà¿í³. Ñëó-
õà÷³ îñâîÿòü àçè ñòâîðåííÿ ðîáî-
ò³â ³ çáåðóòü ì³í³-êîï³þ ïðîòîòè-
ïó ïðîìèñëîâîãî ìàí³ïóëÿòîðà.
Ï³ëîòíèé ïðîåêò ïðîõîäèòèìå ó
Êèºâ³ íà áàç³ îäíîãî ç öåíòð³â çàé-
íÿòîñò³, ³ ÿêùî â³í ñòàíå âäàëèì,
ÿ ñïîä³âàþñü, ìè çìîæåìî çàïóñ-
òèòè éîãî ïî âñ³é Óêðà¿í³»,— ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæàâ-
íî¿ Ñëóæáè çàéíÿòîñò³ (Öåíòðàëü-
íîãî àïàðàòó) Ñåðã³é Êàðàâ÷åíêî.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ïðîåêòó

Âëàäèñëàâà Êîòîâà, ââåäåííÿ ö³º¿
ïðîãðàìè òà ï³äòðèìêà ¿¿ ç áîêó
äåðæàâíî¿ ñòðóêòóðè — öå çíà÷-
íèé êðîê â á³ê ðîçâèòêó ñôåðè ðî-
áîòîòåõí³êè â Óêðà¿í³. Íàéêðàù³
âèïóñêíèêè êóðñ³â ìàòèìóòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Ðåºñòðàö³ÿ òà óìîâè â³äáîðó áà-
æàþ÷èõ äîñòóïí³ çà åëåêòðîííèì
ïîñèëàííÿì http://www. robo.
house/registration/. Çàÿâêè ïðèé-
ìàþòüñÿ äî 9 òðàâíÿ âêëþ÷íî, ïî-
÷àòîê íàâ÷àíü ç 11 òðàâíÿ �

Êè¿âñüêèõ áåçðîá³òíèõ áåçêîøòîâíî
íàâ÷àòèìóòü ðîáîòîòåõí³ö³

«Robo. house» —öå ì³æíàðîäíà

ëàáîðàòîð³ÿ ðîáîòîòåõí³êè,åëåê-

òðîí³êè òà ïðîãðàìóâàííÿ, ÿêà

çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ òà ñòâî-

ðåííÿì ÿê³ñíèõ ïðîòîòèï³â äðî-

í³â, ãóìàíî¿ä³â, ìîíîêîëåñ, 3D-

íàäðóêîâàíèõ îá’ºêò³â òà ³íøèõ

âèíàõîä³â.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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