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íîâèíè

8 ÒÐÀÂÍß 1945-ãî àíòèã³òëåð³âñüêà êî-
àë³ö³ÿ ïðèéíÿëà àêò êàï³òóëÿö³¿ íàöèñò-
ñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè. Óêðà¿íà ëèøå ó 2015-ìó
äîºäíàëàñÿ äî âñüîãî ñâ³òó ó ñêîðáîò³ çà
æåðòâàìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè — óêàçîì
ïðåçèäåíòà áóëî çàïðîâàäæåíî Äåíü ïàì’ÿ-
ò³ òà ïðèìèðåííÿ 8 òðàâíÿ. Ñèìâîëîì â³ä-
çíà÷åííÿ ö³º¿ äàòè, à òàêîæ Äíÿ Ïåðåìî-
ãè íàä íàöèçìîì º ÷åðâîíèé ìàê, çíàê
ïàì’ÿò³ æåðòâ óñ³õ â³éñüêîâèõ òà öèâ³ëü-
íèõ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â. Ó ïîíåä³ëîê, 8
òðàâíÿ î 23.01 ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè â Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ñòàð-
òóâàëà àêö³ÿ «Ïåðøà õâèëèíà ìèðó» çà
ó÷àñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà Ïîðîøåí-
êà, ãëàâ Óêðà¿íñüêèõ öåðêîâ, óðÿäîâö³â,
âåòåðàí³â ×åðâîíî¿ àðì³¿, ÓÏÀ, òà ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ. Ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ, ùî
ìè, íà â³äì³íó â³ä Ìîñêâè, íå çáèðàºìî-
ñÿ ïðèâàòèçîâóâàòè âåëèêó ñï³ëüíó ïå-

ðåìîãó óñ³õ íàðîä³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
òà êðà¿í àíòèã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿. Àëå
é çð³êàòèñÿ ñâîº¿ âàãîìî¿ ÷àñòêè â ïîäî-
ëàíí³ íàöèçìó — òåæ íå áóäåìî. ² í³êîìó
³ í³êîëè íå âäàñòüñÿ ïðèìåíøèòè ïîäâèã
íàøèõ ïðåäê³â. Ø³ñòü ì³ëüéîí³â óêðà¿í-
ö³â áèëèñÿ â ðÿäàõ ×åðâîíî¿ àðì³¿. Ùå ñòî
òèñÿ÷ — â ëàâàõ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿
Àðì³¿ òà 250 òèñÿ÷ — ó Çáðîéíèõ ñèëàõ
êðà¿í-÷ëåí³â àíòèã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî ðàçîì ³ç ïåðøèìè îñîáàìè äåðæàâè âçÿâ
ó÷àñòü â àêö³¿ «Ïåðøà õâèëèíà ìèðó».

«ßê óæå ñòàëî òðàäèö³ºþ, Óêðà¿íà íà-
ïåðåäîäí³ Äíÿ Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì
çãàäóº òèõ, õòî çàãèíóâ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè. Ìè ñõèëÿºìî ãîëîâó ïåðåä ãå-
ðîÿìè, ÿê³ â³ääàëè æèòòÿ, àáè çóïèíèòè
íàöèçì. Ìè øàíóºìî òèõ, õòî çàëèøèâñÿ
æèâèì ³ ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. Äÿêóºìî çà
âàøó æåðòîâí³ñòü òà â³äâàãó, — â³äçíà÷èâ
â³í. — Ñâ³ò ìàº â÷èòèñÿ íà óðîêàõ ìèíó-
ëîãî òà ïàì’ÿòàòè, ùî çàãàðáíèöüê³ àìá³-
ö³¿ ñòâîðèòè ³ìïåð³þ çàâæäè ïðèðå÷åí³
íà ïîðàçêó».

Ó Äåíü Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðó-
ã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ íà Ïëîù³ Ñëàâè â³äáóëà-
ñÿ öåðåìîí³ÿ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèá-
ëèõ. Óðî÷èñòà õîäà ïðîéøëà Àëåºþ Âî¿í-
ñüêî¿ Ñëàâè äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäà-
òà, äå â³äáóëîñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â. Ó÷àñ-
íèêè ïîä³¿ âøàíóâàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àí-
íÿ ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-
í³, ïîò³ì â³äáóëàñÿ ïàíèõèäà çà óêðà¿íöÿ-

ìè, æèòòÿ ÿêèõ çàáðàëà â³éíà. Ó çàõîäàõ
óçÿëè ó÷àñòü âåòåðàíè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè òà âåòåðàíè ÀÒÎ, ïåðø³ îñîáè äåðæàâè,
êåð³âíèöòâî ì³ñòà, ÷ëåíè óðÿäó òà íàðîäí³
äåïóòàòè, ïðåäñòàâíèêè óñ³õ ðåë³ã³éíèõ
êîíôåñ³é Óêðà¿íè. Îï³ñëÿ, ó Íàö³îíàëüíî-
ìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-
í³ ïðèñÿãó ñêëàëè ìîëîä³ çàõèñíèêè íàøî¿
äåðæàâè, ÿê³ ïîïîâíèëè îêðåìèé ïîëê Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè òà 101-¿ áðèãàäè îõîðîíè
Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑÓ.

Óäåíü ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðè-
â³òàâ âåòåðàí³â-êèÿí ç Äíåì Ïåðåìîãè íàä
íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ òà ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ç íèìè â íåôîðìàëüí³é àòìî-
ñôåð³ ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâîãî îá³äó. Îðãàí³çó-
âàëè öåé çàõ³ä êè¿âñüê³ ðåñòîðàòîðè, ùî
äîëó÷èëèñÿ äî âøàíóâàííÿ âåòåðàí³â.

«Ìè í³êîëè íå äóìàëè, ùî ìð³ÿ ïðî
ìèð ó íàø³é äåðæàâ³ áóäå çíîâó íàñò³ëü-
êè àêòóàëüíîþ. ß âïåâíåíèé, ùî ñüîãîäí³
íàéãîëîâí³øå äëÿ êîæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðî-
äèíè, äëÿ êîæíî¿ ìàòåð³, ÷èé ñèí çàõè-
ùàº íàøó çåìëþ, àáè ìèð çàïàíóâàâ ó äåð-
æàâ³, à ¿¿ çàõèñíèêè ïîâåðíóëèñÿ äîäî-
ìó, — ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî, ïðîãîëîøó-
þ÷è òîñò äî âåòåðàí³â. Ìåð ì³ñòà òàêîæ
ïðèâ³òàâ ³ç äíåì íàðîäæåííÿ êèÿíêó Ñå-
ðàôèìó Ñåë³âàíîâó, ÿê³é ó öåé äåíü âè-
ïîâíèâñÿ 91 ð³ê.

«ß ïðàöþâàëà íà çàë³çíèö³ ç 1942 äî
1945 ðð. Ïðàöÿ áóëà äóæå âàæêîþ, ìè ñó-
ïðîâîäæóâàëè ïîòÿãè íà ôðîíò», — ïðè-
ãàäóº âåòåðàí òèëó Ñåðàôèìà Ïèëèï³âíà �

Êè¿â 
ïàì’ÿòàº

� Ó ì³ñò³ â³äçíà÷èëè Äåíü ïàì’ÿò³ 
³ ïðèìèðåííÿ òà Äåíü Ïåðåìîãè 
íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³

8 òà 9 òðàâíÿ ó ñòîëèö³ ïðîé-
øëè óðî÷èñò³ çàõîäè, íà ÿêèõ
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ
òà ïðèâ³òàëè âåòåðàí³â-êèÿí ç
72-þ ð³÷íèöåþ ïåðåìîãè íàä
íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é
â³éí³.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Äî Äíÿ Ïåðåìîãè ó Äðóã³é 
ñâ³òîâ³é â³éí³ òà Äíÿ ïàì’ÿò³ 
é ïðèìèðåííÿ âåòåðàíè â³éíè 
îòðèìàþòü îäíîðàçîâó 
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

Òàê, ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 450 ãðí îò-

ðèìàþòü êèÿíè, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïå-

ðåä Áàòüê³âùèíîþ: 

ó ðîçì³ð³ 400 ãðí—ó÷àñíèêè íàðîäíîãî îïîë-

÷åííÿ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â îáîðîí³ ñòîëèö³ Óêðà-

¿íè ç 11.07.1941 äî 19.09.1941 ðð., ³íâàë³äè ² ãðó-

ïè ³ç ÷èñëà ³íâàë³ä³â â³éíè òà êîëèøí³õ ìàëîë³ò-

í³õ (ÿêèì íà ìîìåíò óâ’ÿçíåííÿ íå âèïîâíèëîñÿ

14 ðîê³â) â’ÿçí³â êîíöòàáîð³â, ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü

ïðèìóñîâîãî óòðèìàííÿ, âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè

â³ä çàãàëüíîãî çàõâîðþâàííÿ,òðóäîâîãî êàë³öòâà

òà ç ³íøèõ ïðè÷èí, à òàêîæ âåòåðàíè ï³äï³ëüíî-

ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó;

350 ãðí — ³íâàë³äè ²² ãðóïè ³ç ÷èñëà ³íâàë³ä³â

â³éíè òà êîëèøí³ ìàëîë³òí³ (ÿêèì íà ìîìåíò óâ’ÿç-

íåííÿ íå âèïîâíèëîñÿ 14 ðîê³â) â’ÿçí³ êîíòàáî-

ð³â, ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî óòðèìàí-

íÿ, âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè â³ä çàãàëüíîãî çàõâî-

ðþâàííÿ, òðóäîâîãî êàë³öòâà òà ç ³íøèõ ïðè÷èí.

(Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÊÌÄÀ

íà ñòîð. 10).

Äî Äíÿ ªâðîïè ó ñòîëèö³ 
â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå ï³äíÿòòÿ
ïðàïîð³â Óêðà¿íè òà ªâðîñîþçó

Ñüîãîäí³ î 12.00 íà ïëîù³ ïåðåä áóä³âëåþ Ïå÷åð-

ñüêî¿ ÐÄÀ ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ Ñåðã³é Ìàðòèí÷óê óðî÷èñòî

â³äêðèº öåðåìîí³þ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðà-

ïîðà Óêðà¿íè òà Ïðàïîðà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ªâðîïè.

Ó÷àñíèêàìè çàõîäó ñòàíóòü â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³ Íàö³îíàëüíî¿ Ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, ðîäèíè Ãåðî-

¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, âåòåðàíè ÀÒÎ, ïðåäñòàâíèêè

äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó, ì³ñöåâî¿ åë³òè, ãðîìàä-

ñüê³ àêòèâ³ñòè, âîëîíòåðè, ñïîðòñìåíè, ë³äåðè ó÷-

í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íø³. Ï³ä ÷àñ óðî-

÷èñòîñòåé ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ìàðøó çà ó÷àñò³

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ñòóäåíò³â â³éñüêîâèõ âè-

ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
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Ó Äåíü Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ íà Ïëîù³ Ñëàâè 
çà ó÷àñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
Ïåòðà Ïîðîøåíêà â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ
âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 384/6600 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «Êè¿âðàäè» çàì³-

íèòè ñëîâàìè «Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», ñëîâà

«Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â»

çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â», ñëîâà «Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòî-

áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-

ðåäîâèùà» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíòó

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè», ñëîâà «Ãîëîâ-

íèì óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîä-

íèõ ðåñóðñ³â» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåí-

òîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà».

1.2. Ï³äïóíêò 4.1 ïóíêòó 4 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó

òàê³é ðåäàêö³¿:

«4.1. Êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,

ñïëà÷óþòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, íåçàëåæíî â³ä

ñïëàòè øòðàôó òà øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ çåëåíèì

íàñàäæåííÿì âíàñë³äîê ¿õ ñàìîâ³ëüíîãî çíè-

ùåííÿ.».

1.3. Ïóíêò 5 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-

ö³¿:

«5. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíò³¿ ñòàá³ëüíî-

ñò³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, íåïîðóøíîñò³ ïðàâ ³

ñâîáîä ãðîìàäÿí ì³ñòîáóä³âíà äîêóìåíòàö³ÿ

(ïðîåêòè çàáóäîâè òåðèòîð³é, ðîçïîä³ëó òåðè-

òîð³é, ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ ç â³äïîâ³äíè-

ìè óìîâàìè òà îáìåæåííÿìè çàáóäîâè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê) òà äîêóìåíòàö³ÿ ³ç çåìëåóñòðîþ

ùîäî çåìåëü, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü äî Ïðîãðàìè ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-

öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-

òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381

(ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) òà ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ðîêó ¹ 572/572

«Ïðî ïðîäîâæåííÿ ÷èííîñò³ Ïðîãðàìè ðîçâèò-

êó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-

öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-

òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà», ïîâèííà â³äïîâ³äàòè çà-

êîíàì Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿

ä³ÿëüíîñò³», «Ïðî ìîðàòîð³é íà çì³íó ö³ëüîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ðåê-

ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ì³ñòàõ òà ³íøèõ íà-

ñåëåíèõ ïóíêòàõ», «Ïðî ìîðàòîð³é íà âèäàëåí-

íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà îêðåìèõ îá’ºêòàõ áëà-

ãîóñòðîþ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ì. Êèºâà»,

ðîçãëÿäàºòüñÿ òà çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.».

1.4. Ï³äïóíêò 6.1. ïóíêòó 6 ð³øåííÿ âèêëàñòè

ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«6.1. Ïðè ï³äãîòîâö³ äîêóìåíò³â ùîäî ïåðå-

äà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ çíà-

õîäÿòüñÿ çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ó êîðèñòóâàííÿ

àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ïåðåâ³ðÿòè íåîáõ³äí³ñòü ñïëà-

òè â³äïîâ³äíèìè ñóá’ºêòàìè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³

çàçíà÷åíèõ çåëåíèõ íàñàäæåíü àáî óêëàäåíèõ

îõîðîííèõ äîãîâîð³â íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ùî

çíàõîäÿòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ (êð³ì âèïàä-

ê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïîðÿäêîì âèäàëåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-

äæåíèì öèì ð³øåííÿì).».

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ

çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà,

çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 27.10.2011 ðîêó ¹ 384/6600, çã³äíî ç äî-

äàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîäàòîê 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 27.10.2011 ðîêó ¹ 384/6600 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà» âèêëàñòè ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî 

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку

видалення зелених насаджень на території міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 126/2348 від 06 квітня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто"
герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045, з метою збе"
реження і відновлення зелених насаджень міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Äîäàòîê 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 06.04.2017 ¹ 126/2348

Зміни до Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року

№ 384/6600

1. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 3 âèêëþ÷èòè.

2. Àáçàö òðåò³é ïóíêòó 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«- áóä³âíèöòâà îá’ºêòà àðõ³òåêòóðè íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàò-

ò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ùî áóëè âèêîíàí³ äëÿ âèêî-

íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ï³äñòàâ³ âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì äîêóìåíò³â;».

3. Ó òåêñò³ ñëîâà «Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âðàäè» â óñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ, ñëîâà «Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ö³íîâî¿

ïîë³òèêè» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ, ñëîâà

«çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè» çàì³íèòè ñëîâàìè «ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-

õ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ».

4. Ïóíêò 5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«5. Äëÿ âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íà-

äàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç çàÿâîþ ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ç äîäàííÿì òàêèõ äîêó-

ìåíò³â:

äîðó÷åííÿ, â ðàç³ ïîäàííÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ;

çàÿâè ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïîäàíî¿ þðèäè÷íîþ ÷è ô³çè÷íîþ îñîáîþ;

îðèã³íàëó àêòà îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü;

ëèñòà-çâåðíåííÿ ïðî îòðèìàííÿ êîíòðîëüíî¿ êàðòêè íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ îá’ºêò³â áëà-

ãîóñòðîþ;

çàÿâè íà îòðèìàííÿ êîíòðîëüíî¿ êàðòêè íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³ä-

íîâëåííÿ;

ð³øåííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çà íàÿâíîñò³);

ïðàâîâñòàíîâëþþ÷îãî äîêóìåíòà íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (äåðæàâíèé àêò, äîãîâ³ð îðåíäè), â

ÿêîìó âèçíà÷åíî ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çà íàÿâíîñò³);

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

ì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è áóä³âíèöòâà òîùî (çà íàÿâíîñò³);

äîêóìåíòà, ùî íàäàº ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (çà íàÿâíîñò³);

ñõåìè ðîçòàøóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ;

÷åðãîâîãî êàäàñòðîâîãî ïëàíó;

êîï³¿ ïîãîäæåíîãî äåíäðîïëàíó (çà íàÿâíîñò³);

ôîòîô³êñàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ (çà íåîáõ³äíîñò³);

ïåðñïåêòèâè òà àêñîíîìåòð³¿ îá’ºêòà, ÿêèé áóäå ïîáóäîâàíèé íà ì³ñö³ âèäàëåíèõ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü.».

5. Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 6 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, çä³éñíþºòüñÿ ïîñò³éíî ä³þ÷îþ

êîì³ñ³ºþ ç îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì. Êèºâà (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ, ùî

ïîäàºòüñÿ çàÿâíèêîì äî Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-

àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä». Ñêëàä êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóº Äåïàðòàìåíò ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

6. Àáçàö òðåò³é ïóíêòó 6 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Äî ðîáîòè â êîì³ñ³¿ â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó çàëó÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè çàÿâíèêà, âëàñíè-

êà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êîðèñòóâà÷à), êîìïåòåíòíîãî îðãàíó, òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæåêî-

³íñïåêö³¿, à ó ðàç³ ïîòðåáè — áàëàíñîóòðèìóâà÷à òåðèòîð³¿ òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî

çä³éñíþº óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.».

7. Ïóíêò 8 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«8. Êîæíîìó ÷ëåíó êîì³ñ³¿ íàäàºòüñÿ îäèí ïðèì³ðíèê àêòà îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ó

ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿, îäèí ïðè-

ì³ðíèê àêòà ó òðèäåííèé ñòðîê íàäñèëàºòüñÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæåêî³íñïåêö³¿.

Àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ä³éñíèé ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â

â³ä çàçíà÷åíî¿ â öüîìó àêò³ äàòè îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.».

8. Ïóíêò 9 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«9. Çàÿâó ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ç äîêóìåíòàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 5 Ïîðÿä-

êó, Äåïàðòàìåíò (Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàº äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãî-

óñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).».

9. Ïóíêò 10 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«10. Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ï’ÿòèäåííèé ñòðîê

ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ äîêóìåíò³â ç Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã

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

ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, â ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, òà ñóìà â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü,

ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, òà ïåðåäàº éîãî íà ïîãîäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.».

10. Ïóíêò 11 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«11. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó

ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî âèäàëåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü àáî â³äìîâó ó âèäàëåíí³ çåëåíèõ íàñàäæåíü.».

11.1. Êîï³ÿ ð³øåííÿ ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèäàºòüñÿ çàÿâíèêó ÷åðåç Äåïàðòàìåíò

(Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîï³ºþ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ äëÿ îïëàòè â³äíîâíî¿

âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ.».

11. Ï³äïóíêò 13.1 ïóíêòó 13 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«13.1. Ñïëàòà â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå ïðîâîäèòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ ïóíêòîì 6 Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ äåðåâ, êóù³â, ãàçîí³â ³ êâ³òíèê³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, çàòâåð-

äæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01 ñåðïíÿ 2006 ðîêó ¹ 1045.».

12. Äîïîâíèòè ïóíêò 13 ï³äïóíêòîì 13.3 â òàê³é ðåäàêö³¿:

«13.3. Ñïëàòà øòðàôó çà çíèùåííÿ àáî ïîøêîäæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü àáî ³íøèõ îá’ºêò³â

îçåëåíåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ñïëà-

òà øêîäè, ÿêà âèðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 08.04.1999

¹ 559 «Ïðî òàêñè äëÿ îá÷èñëåííÿ ðîçì³ðó øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ çåëåíèì íàñàäæåííÿì ó ìåæàõ

ì³ñò òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â», íå çâ³ëüíÿº â³ä ñïëàòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü,

ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 4.1 ð³øåííÿ.».

13. Ïóíêò 14 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«14. Äëÿ îòðèìàííÿ îðäåðà íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ ç çàÿâîþ

äî Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïîäàº òàê³ äîêóìåíòè:

äîðó÷åííÿ, â ðàç³ ïîäàííÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ;

êîï³þ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü;

äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, íàëåæíèì ÷èíîì çà-

â³ðåíèé ïå÷àòêîþ çàÿâíèêà (çà íåîáõ³äíîñò³).

14.1. Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå íà-

ñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ äîêóìåíò³â ç Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àä-
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ì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ãîòóº îðäåð íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çà çðàçêîì, çàòâåðäæåíèì íàêà-

çîì Ì³í³ñòåðñòâà ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 12.05.2009 ¹ 127

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäèêè âèçíà÷åííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü», òà ïåðåäàº

éîãî äî Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âèäà÷³ çàÿâíèêó.».

14. Àáçàö äðóãèé ï³äïóíêòó 16.2.1 ïóíêòó 16 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Â îõîðîííîìó äîãîâîð³ íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ó ðàç³ çíèùåííÿ àáî ïî-

øêîäæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü äî ñòóïåíÿ ïðèïèíåííÿ ðîñòó, ó çâ’ÿçêó ³ç íåâèêîíàííÿì óìîâ

äîãîâîðó óòðèìóâà÷ ñïëà÷óº â³äíîâíó âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ñóì³, ðîçðàõîâàí³é íà ìî-

ìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîøêîäæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àáî âèÿâëåííÿ òàêèõ ïîøêîäæåíü

óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì), òà øòðàô ó ðîçì³ð³ 300 % â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü.».

15. Àáçàö ï’ÿòèé ï³äïóíêòó 16.2.1 ïóíêòó 16 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè ïðîâîäÿòüñÿ çà íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-

ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ôàêò³â ïîðóøåííÿ âèêîíàííÿ îõîðîííîãî äîãîâî-

ðó íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ.».

16. Ïóíêò 16.3 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«16.3. Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ï³äãîòîâö³ äîêóìåíò³â ùîäî ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ïåðåâ³ðÿº íåîáõ³äí³ñòü ñïëàòè íàáóâà÷åì ïðàâà âëàñíîñò³

(êîðèñòóâàííÿ) íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü àáî óêëàäåííÿ îõî-

ðîííîãî äîãîâîðó íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ.».

17. Ó äîäàòêó 1 äî Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà:

17.1. Ñëîâà «Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âðàäè» â óñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

17.2. Â ï³äïóíêò³ 6.1 ïóíêòó 6 öèôðè «150» çàì³íèòè öèôðàìè «300».

17.3. Ïóíêò 10 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«10. Äîãîâ³ð ïðèïèíÿºòüñÿ ó ðàç³:

— ñïëàòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî äî-

ãîâîðó;

— çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè êîðèñòóâà÷åì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõîäÿòü-

ñÿ çåëåí³ íàñàäæåííÿ.».

17.4. Ïóíêò 11 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«11. Ó ðàç³ â³ä÷óæåííÿ óòðèìóâà÷åì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ¿¿ ÷àñòèíè, íà ÿê³é çíàõîäÿòüñÿ çåëå-

í³ íàñàäæåííÿ, ùî ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî äîãîâîðó, öåé äîãîâ³ð ä³º äî ìîìåíòó

éîãî ïåðåóêëàäàííÿ íàáóâà÷åì ïðàâà âëàñíîñò³ íà â³ä÷óæóâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó àáî ¿¿ ÷àñòèíó àáî

ñïëàòè íàáóâà÷åì â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü.».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê 2 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 27.10.2011 ¹384/6600 

(ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 06.04.2017 ¹ 126/2348)

Кошторис № 1 
вартості створення (посадки) одного дерева листяних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 №127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,911  òèñ. ãðí 

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,01  òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,188  òèñ. ãðí 

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,6  ðîçðÿä

№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�
год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної
плати

експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням
машин

заробітної плати в тому числі за�
робітної плати

в тому числі
заробітної
плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�86�10 Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев�саджанцiв з
оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землі
понад 75% до 100%                                                                     

10 ям 0,1 2027,37 
780,11

__�__
�    

203 78 __�__
�    

46,38   
�    

4,64   
�    

2 С331�45 Перевезення дерев�саджанців на відстань 30 км                                          т 0,05 163,60   
�    

163,60   
�    

8 �    8   
�    

__�__   �    __�__   �    

3 РН18�88�2 Садіння дерев�саджанцiв з оголеною кореневою системою в ями
розміром 1,0х0,8 м                                                                    

10 шт. 0,1 414,10 
402,29

__�__
�    

41 40 __�__
�    

18,72   
�    

1,87   �    

4 С1429�75 варіант 1 Дерево листяне з оголеною кореневою системою                                        шт. 1 458,00   
�    

__�__
�    

458 �    __�__
�    

__�__
�    

__�__   �    

5 РН18�106�1 Перший рік. Догляд за саджанцями дерев з оголеною кореневою
системою [комплексні норми]                                                                    

10 шт. 0,1 389,70 
214,12

162,75
14,80

39 21 16 
1

12,73
0,689

1,27 
0,07

6 РН18�106�1 Другий рік. Догляд за саджанцями дерев з оголеною кореневою
системою [комплексні норми]                                                                    

10 шт. 0,1 389,70 
214,12

162,75 
14,80

39 21 16 
1

12,73 
0,689

1,27
0,07

Разом, прямі витрати по кошторису 788 160 40 
2

9,05 
0,14

Разом, будівельні роботи, грн 788

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 588

всього заробiтна плата, грн 162

Загальновиробничі витрати, грн 123

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,81

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 26

Всього, будівельні роботи, грн 911

Всього: 911

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10

Кошторисна заробітна плата, грн 188

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1"12: 911

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 12

Разом (гл. 1"12 + П + АВ + Р + І) 923

Всього по кошторисному розрахунку 923
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Кошторис № 2
вартості створення (посадки) одного дерева хвойних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 2,629  òèñ. ãðí 

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,02842  òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,551  òèñ. ãðí 

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,8  ðîçðÿä

№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�
год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної
плати

експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням
машин

заробітної плати в тому числі за�
робітної плати

в тому числі
заробітної
плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�83�8 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев та кущiв з
квадратною грудкою землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м з додаванням
рослинної землi понад 25% до 50%                                                                  

10 ям 0,1 3332,95 
1503,88

__�__
�    

333 150 __�__
�    

89,41   
�    

8,94  
�    

2 С331�45 Перевезення дерев�саджанців на вiдстань 30 км                                          т 0,5 163,60   
�    

163,60   �    82 �    82   �    __�__
�    

__�__
�    

3 РН18�85�6 Садiння дерев та кущiв з квадратною грудкою землi розмiром
0,8х0,8х0,5 м автокраном                                                                    

10 шт. 0,1 2282,26 
1086,82

1060,95 
137,05

228 109 106 
14

53,38 
5,5294

5,34 
0,55

4 С1429�75 
варіант 2

Дерево хвойне                                                                     шт. 1 1292,00   
�    

__�__
�    

1292 �    __�__
�    

__�__
�    

__�__
�    

5 РН18�105�6 Перший рік. Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою
землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м [комплексні норми]                                      

10 шт. 0,1 1697,88 
962,47

663,29 
60,33

170 96 66 
6

53,56 
2,808

5,36 
0,28

6 РН18�105�6 Другий рік. Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою
землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м [комплексні норми]                                      

10 шт. 0,1 1697,88 
962,47

663,29 
60,33

170 96 66 
6

53,56 
2,808

5,36 
0,28

Разом, прямі витрати по кошторису 2275 451 320
26

25
1,11

Разом, будівельні роботи, грн 2275

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 1504

всього заробiтна плата, грн 477

Загальновиробничi витрати, грн 354

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,31

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 74

Всього, будівельні роботи, грн 2629

Всього: 2629

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 28,42

Кошторисна заробiтна плата, грн 551

Разом, по главах 1"12:

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І)

Всього по кошторисному розрахунку

2629

35

2664

2664

№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кількість Вартість одиниці,
грн 

Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�
год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної
плати

експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням
машин

заробітної плати в тому числі за�
робітної плати

в тому числі
заробітної
плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�89�10 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння кущiв�саджанцiв у
групи з додаванням рослинної землi понад 75% до 100%                         

10 ям 0,1 714,11 
286,61

__�__
�    

71 29 __�__
�    

17,04   
�    

1,7   
�    

2 РН18�91�2 Садiння кущiв�саджанцiв у групи в ями розмiром 0,7х0,5 м                     10 шт. 0,1 77,84 
73,99

__�__
�    

8 7 __�__
�    

3,81   
�    

0,38   
�    

3 С1429�75 
варіант 3

Чагарник листяний                                                                     шт. 1 50,00   
�    

__�__
�    

50 �    __�__
�    

__�__
�    

__�__
�    

4 РН18�106�2 Перший рік. Догляд за саджанцями кущiв з оголеною кореневою
системою в групових насадженнях [комплексні норми]                             

10 шт. 0,1 173,30 
113,75

55,27 
5,03

17 11 6 
1

6,33 
0,234

0,63 
0,02

5 РН18�106�2 Другий рік. Догляд за саджанцями кущiв з оголеною кореневою
системою в групових насадженнях [комплексні норми]                             

10 шт. 0,1 173,30 
113,75

55,27 
5,03

17 11 6 
1

6,33 
0,234

0,63 
0,02

Кошторис № 3
вартості створення (посадки) одного куща листяних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Кошторисна вартість 0,21  тис. грн
Кошторисна трудомісткість 0,00368  тис.люд.�год.
Кошторисна заробітна плата 0,07  тис. грн
Середній розряд робіт 2,4  розряд
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Разом, прямі витрати по кошторису 163 58 12
2

3,34 
0,04

Разом, будівельні роботи, грн 163

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 93

всього заробiтна плата, грн 60

Загальновиробничi витрати, грн 47

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,3

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 10

Всього будівельні роботи, грн 210

Всього: 210

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3,68

Кошторисна заробiтна плата, грн 70

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16     

Разом, по главах 1�12:
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 
Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І)
Всього по кошторисному розрахунку

210
5
215
215

Кошторис № 4  вартості створення (посадки) одного куща хвойних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,235 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00368 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,07 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,4 ðîçðÿä

№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�89�10 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння кущiв�
саджанцiв у групи з додаванням рослинної землi понад
75% до 100%                                                                     

10 ям 0,1 714,11 
286,61

__�__
�

71 29 __�__    
�

17,04   
�    

1,7   
�    

2 РН18�91�2 Садiння кущiв�саджанцiв у групи в ями розмiром 
0,7х0,5 м                                                                    

10 шт. 0,1 77,84 
73,99

__�__
�    

8 7 __�__
�    

3,81   
�    

0,38   
�    

3 С1429�75 
варіант 4

Чагарник хвойний                                                                     шт. 1 75,00   
�    

__�__
�    

75 �    __�__
�    

__�__
�    

__�__
�    

4 РН18�106�2 Перший рік. Догляд за саджанцями кущiв з оголеною
кореневою системою в групових насадженнях
[комплексні норми]                                                                    

10 шт. 0,1 173,30 
113,75

55,27 
5,03

17 11 6 
1

6,33 
0,234

0,63 
0,02

5 РН18�106�2 Другий рік. Догляд за саджанцями кущiв з оголеною
кореневою системою в групових насадженнях
[комплексні норми]                                                                    

10 шт. 0,1 173,30 
113,75

55,27
5,03

17 11 6 
1

6,33
0,234

0,63 
0,02

Разом, прямі витрати по кошторису 188 58 12 
2

3,34 
0,04

Разом, будівельні роботи, грн 188

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 118

Всього, заробiтна плата, грн 60

Загальновиробничi витрати, грн 47

трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.год.

0,3

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 10

Всього, будівельні роботи, грн 235

Всього: 235

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3,68

Кошторисна заробiтна плата, грн 70

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 235

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 5

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 240

Всього по кошторисному розрахунку 240

Кошторис № 5  вартості створення 1 м кв. газону з внесенням рослинного ґрунту шаром 15 см
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,095 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00161 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,029 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,2 ðîçðÿä
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№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�97�4 Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та
звичайного газонiв вручну з внесенням рослинної землi
шаром 15 см                                                                     

100 м2 0,01 4612,85 
1237,85

__�__
�    

46 12 __�__
�    

72,22   
�    

0,72  
�    

2 РН18�97�6 Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних
вручну                                                                     

100 м2 0,01 536,19 
173,39

__�__
�    

5 2 __�__
�    

9,48   
�    

0,09   
�    

3 РН18�108�3 Догляд за звичайними газонами [комплексні норми]           100 м2 0,01 2488,08 
1048,45

1332,73 
121,22

25 10 13 
1

61,17 
5,642

0,61 
0,06

Разом, прямі витрати по кошторису 76 24 13 
1

1,42 
0,06

Разом, будівельні роботи, грн 76

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 39

всього заробiтна плата, грн 25

Загальновиробничi витрати, грн 19

трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.год.

0,13

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 4

Всього, будівельні роботи, грн 95

Всього: 95

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1,61

Кошторисна заробiтна плата, грн 29

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 95

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 2

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 97

Всього по кошторисному розрахунку 97

№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�99�1 Пiдготовка ґрунту пiд квiтники, товщина шару насипки
20 см                                                                     

100 м2 0,01 5945,24 
1445,24

__�__
�    

59 14 __�__
�    

84,32  
�    

0,84  
�    

2 РН18�100�2 Садiння однолітніх квiтникiв при густотi насаджання 1,6
тис.шт. квiтiв на 100 м2

100 м2 0,01 4616,58 
4044,49

__�__
�    

46 40 __�__
�    

222,96  
�    

2,23 
�    

3 РН18�100�3 На кожнi 1000 шт. висаджуваних квiтiв додавати або
виключати до норм 18�100�1, 18�100�2                                        

100 м2 0,034 237,63 
225,30

__�__
�    

8 8 __�__
�    

12,42  
�    

0,42  
�    

4 С1429�75 
варіант 5

Квітники літники                                                                     шт. 50 8,00  
�    

__�__
�    

400 �    __�__
�    

__�__
�    

__�__
�    

5 РН18�108�1 Догляд за квiтниками з багатолiтникiв [комплексні
норми]                                                                    

100 м2 0,01 5695,69 
2461,13

2994,03
272,32

57 25 30 
3

143,59 
12,675

1,44 
0,13

Разом, прямі витрати по кошторису 570 87 30 
3

4,93 
0,13

Разом, будівельні роботи, грн 570

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 453

всього, заробiтна плата, грн 90

Загальновиробничi витрати, грн 68

трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.год.

0,45

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 13

Всього, будівельні роботи, грн 638

Всього: 638

Кошторис № 6  вартості створення 1 м кв. квітника з однолітників 
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,638 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00551 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,103 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,5 ðîçðÿä
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№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�99�1 Пiдготовка ґрунту пiд квiтники, товщина шару насипки
20 см                                                                     

100 м2 0,01 5945,24
1445,24

__�__
�    

59 14 __�__
�    

84,32  
�    

0,84  
�    

2 РН18�100�1 Садiння багатолітніх квiтникiв при густотi насаджання 1,6
тис.шт. квiтiв на 100 м2

100 м2 0,01 4994,08
4421,99

__�__
�    

50 44 __�__
�    

243,77  
�    

2,44   
�    

3 РН18�100�3 На кожнi 1000 шт. висаджуваних квiтiв додавати або
виключати до норм 18�100�1, 18�100�2                                        

100 м2 0,02 237,63 
225,30

__�__
�    

5 5 __�__
�    

12,42   
�    

0,25   
�    

4 С1429�75 
варіант 6

Квітники багатолітні                                                                     шт. 36 17,50  
�    

__�__
�    

630 �    __�__
�    

__�__
�    

__�__
�    

5 РН18�108�1 Догляд за квiтниками з багатолiтникiв [комплексні
норми]                                                                    

100 м2 0,01 5695,69
2461,13

2994,03 
272,32

57 25 30 
3

143,59 
12,675

1,44 
0,13

Разом, прямі витрати по кошторису 801 88 30 
3

4,97 
0,13

Разом, будівельні роботи, грн 801

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 683

Всього, заробiтна плата, грн 91

Загальновиробничi витрати, грн 68

трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.год.

0,44

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 14

Всього, будівельні роботи, грн 869

Всього: 869

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5,54

Кошторисна заробiтна плата, грн 105

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16     

Разом, по главах 1�12: 869

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 7

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 876

Всього по кошторисному розрахунку 876

№ п/п Обґрунтування
(шифр норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�105�6 Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою
землi розмiром 0,8х0, 8х0,5 м [комплексні норми]               

10 шт. 0,1 1697,88
962,47

663,29 
60,33

170 96 66 
6

53,56 
2,808

5,36 
0,28

Разом, прямі витрати по кошторису 170 96 66 
6

5,36 
0,28

Разом, будівельні роботи, грн 170

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 8

всього заробiтна плата, грн 102

Загальновиробничi витрати, грн 76

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5,51

Кошторисна заробiтна плата, грн 103

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 638

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 7

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 645

Всього по кошторисному розрахунку 645

Кошторис № 7 вартості створення 1 м кв. квітника з багатолітників
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,869 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00554 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,105 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,5 ðîçðÿä

Кошторис № 8 вартості утримання одного дерева протягом року
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,246 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00614 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,118 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,7 ðîçðÿä
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трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.год.

0,5

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 16

Всього, будівельні роботи, грн 246

Всього: 246

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6,14

Кошторисна заробiтна плата, грн 118

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 246

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 8

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 254

Всього по кошторисному розрахунку 254

Кошторис № 9  вартості утримання одного куща протягом року 
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,026 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00071 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,014 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 2,7 ðîçðÿä

№ п/п Обґрунту�
вання (шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�106�2 Догляд за саджанцями кущiв з оголеною кореневою
системою в групових насадженнях [комплексні норми]             

10 шт. 0,1 173,30 
113,75

55,27 
5,03

17 11 6 
1

6,33 
0,234

0,63
0,02

Разом, прямі витрати по кошторису 17 11 6 
1

0,63 
0,02

Разом, будівельні роботи, грн 17

в тому числi:

всього заробiтна плата, грн 12

Загальновиробничi витрати, грн 9

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,06

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 2

Всього, будівельні роботи, грн 26

Всього: 26

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 0,71

Кошторисна заробiтна плата, грн 14

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 26

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 1

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 27

Всього по кошторисному розрахунку 27

№ п/п Обґрунту�
вання (шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�102�7 Заготовлення дерев та кущiв з квадратною грудкою землi
розмiром 0,8х0,8х0,5 м                                                                     

10 шт. 0,1 6679,99 
3650,96

948,15 
154,10

668 365 95 
15

179,32 
5,751

17,93 
0,58

2 РН18�82�7 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев та
кущiв з круглою грудкою землi розмiром 0,3 х 0,3 м з
додаванням рослинної землi до 25%                                                 

10 ям 0,1 607,49 
306,97

__�__
�    

61 31 __�__
�    

18,25  
�    

1,83   
�    

3 С331�45 Перевезення дерев � саджанців на вiдстань 30 км                        т 0,5 163,60   
�    

163,60   
�    

82 �    82  
�    

__�__
�    

__�__
�    

4 РН18�85�6 Садiння дерев та кущiв з квадратною грудкою землi
розмiром 0,8х0,8х0,5 м автокраном                                                  

10 шт. 0,1 2282,26 
1086,82

1060,95 
137,05

228 109 106 
14

53,38 
5,5294

5,34
0,55

5 РН18�105�6 Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою
землi розмiром 0,8х0, 8х0,5 м [комплексні норми]                      

10 шт. 0,1 1697,88 
962,47

663,29 
60,33

170 96 66
6

53,56 
2,808

5,36 
0,28

Разом, прямі витрати по кошторису 1209 601 349 
35

30,46 
1,41

Разом, будівельні роботи, грн 1209

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 259

всього заробiтна плата, грн 636

Загальновиробничi витрати, грн 453

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,81

Кошторис № 10  вартості пересадки одного дерева з глибою ґрунту
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 1,662 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,03468 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,727 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 3,5 ðîçðÿä
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№ п/п Обґрунту�
вання (шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль�
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.�год.

Всього експлуатації
машин

Всього заробітної плати експлуатації
машин

не зайнятих обслуговуванням машин

заробітної плати в тому числі
заробітної
плати

в тому числі за�
робітної плати

тих, що обслуговують  машини

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН18�102�2 Заготовлення дерев та кущiв з круглою грудкою землi
розмiром 0,25х0,2 м                                                                     

10 шт. 0,1 957,08 
396,36

__�__
�    

96 40 __�__
�    

19,01   
�    

1,9   
�    

2 РН18�89�7 Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння кущiв�
саджанцiв у групи з додаванням рослинної землi до 25%         

10 ям 0,1 285,45 
177,45

__�__
�    

29 18 __�__
�    

10,55   
�    

1,06   
�    

3 РН18�85�1 Садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi розмiром
0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну                                                            

10 шт. 0,1 299,72 
143,95

144,33 
13,13

30 14 14
1

7,07 
0,611

0,71 
0,06

4 РН18�105�1 Догляд за деревами або кущами з круглою грудкою землi
розмiром 0,2х0,15 м та 0,25х0, 2 м [комплексні норми]              

10 шт. 0,1 153,45 
93,69

55,27 
5,03

15 9 6 
1

5,01 
0,234

0,5 
0,02

Разом, прямі витрати по кошторису 170 81 20 
2

4,17 
0,08

Разом, будівельні роботи, грн 170
в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 69

всього заробiтна плата, грн 83

Загальновиробничi витрати, грн 60

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,38

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 11

Всього, будівельні роботи, грн 230

Всього: 230

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4,63

Кошторисна заробiтна плата, грн 94

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 230

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 6

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 236

Всього по кошторисному розрахунку 236

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 91

Всього, будівельні роботи, грн 1662

Всього: 1662

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 34,68

Кошторисна заробiтна плата, грн 727

ДСТУ Б Д.1.1� 1:2013
п.5.8.16 

Разом, по главах 1�12: 1662

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ) 

43

Разом (гл. 1�12 + П + АВ + Р + І) 1705

Всього по кошторисному розрахунку 1705

Кошторис № 11 вартості пересадки одного куща з глибою грунту
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 12.05.2009 № 127)

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 0,23 òèñ. ãðí

Êîøòîðèñíà òðóäîì³ñòê³ñòü 0,00463 òèñ.ëþä.-ãîä.

Êîøòîðèñíà çàðîá³òíà ïëàòà 0,094 òèñ. ãðí

Ñåðåäí³é ðîçðÿä ðîá³ò 3,4 ðîçðÿä

Київський міський голова   В. Кличко   

Про відмову у поновленні Міністерству внутрішніх справ України
договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

з вбудовано"прибудованими приміщеннями та паркінгом 
у пров. Ковальському, 2 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 118/2340 від 04 квітня 2017 року
Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи незабу"
дову земельної ділянки протягом 12 років та наявні звернення мешканців району щодо необхідності збере"
ження зелених зон, розглянувши звернення Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2009 № КОП"
0382, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïîíîâëåíí³ íà 5 ðîê³â äîãîâî-

ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.11.2004 

¹ 72-6-00233 ïëîùåþ 0,3376 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:69:035:0022), óêëàäåíîãî

ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ì³í³ñòåðñòâîì

âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè

ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì ó ïðîâ. Êîâàëüñüêî-

ìó, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðà-

âà À -16481).

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

21.11.2004 ¹ 72-6-00233 ïëîùåþ 0,3376 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:69:035:0022),

óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ì³-

í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè äëÿ áó-

ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðè-

áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì ó ïðîâ.

Êîâàëüñüêîìó, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³ø-

í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ.

3. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про конкурс проектів 
з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків, 

а також у кооперативних будинках, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865
Рішення Київської міської ради № 229/2451 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 За"
кону України «Про житлово"комунальні послуги», статті 26 Регламенту Київської міської ради, затвердже"
ного рішенням Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 579/579, Комплексної цільової програми під"
вищення енергоефективності та розвитку житлово"комунальної інфраструктури міста Києва на 2016"2020
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232, Положення про
конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, затвердженого рі"
шенням Київської міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865, авраховуючи нагальну необхідність об’єд"
нань співвласників багатоквартирних будинків та житлово"будівельних кооперативів міста Києва у повно"
цінній реалізації здійснення енергоефективних заходів, з метою розширення можливостей об’єднань спів"
власників багатоквартирних будинків та житлово"будівельних кооперативів міста Києва щодо оптимізації
витрат теплової та електричної енергії та підвищення енергоефективності житлового фонду міста Києва Ки"
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåê-

ò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèò-

ëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³

îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-

äèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ, çàòâåð-

äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

26.12.2014 ¹ 865/865, òàê³ çì³íè:

1.1. Ï³äïóíêò 3.1.4 ïóíêòó 3 âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿:

«3.1.4. âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè íà ïðèäáàí-

íÿ ó ïîòî÷íîìó àáî ïîïåðåäíüîìó ðîö³ ìàòåð³-

àë³â ÷è îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿

åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â, ùî â ðàìêàõ ïðîåê-

òó âèêîíóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ,

ó ðàç³ ÿêùî òàê³ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ íå áóëè âè-

êîðèñòàí³ ó ÿêîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ ãàðàíòóâàííÿ

îïëàòè âàðòîñò³ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â, ùî

â ðàìêàõ ïðîåêòó âèêîíóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîø-
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ò³â ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ, ó ïîïåðåäí³õ ïåð³îäàõ ïðîâå-

äåííÿ êîíêóðñó;».

1.2. Ï³äïóíêò 3.1.5 ïóíêòó 3 âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«3.1.5. àêòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò ç ðåàë³çàö³¿

åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â, ùî âèêîíàí³ çà ðà-

õóíîê êîøò³â ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ çà ïîïåðåäí³ äâà àáî

ïîòî÷íèé ðîêè, ó ðàç³ ÿêùî òàê³ àêòè âèêîíàíèõ

ðîá³ò íå áóëè âèêîðèñòàí³ ó ÿêîñò³ ï³äòâåðäæåí-

íÿ ãàðàíòóâàííÿ îïëàòè âàðòîñò³ åíåðãîåôåê-

òèâíèõ çàõîä³â, ùî â ðàìêàõ ïðîåêòó âèêîíóþ-

òüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ, ó ïîïå-

ðåäí³õ ïåð³îäàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.».

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 æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.
Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної 

допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств
населення, ветеранам війни з нагоди відзначення перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті 
та примирення у 2017 році

Розпорядження № 499 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви

нацистських переслідувань», рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвер"
дження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 2018 роки», з метою подальшого со"
ціального захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення, ветеранів війни та з нагоди
відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення у 2017 році:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ñîö³àëüíó ìà-

òåð³àëüíó äîïîìîãó îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³-

àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, âåòåðà-

íàì â³éíè, ó òîìó ÷èñë³ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùå-

íèì îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó òà ôàê-

òè÷íî ïðîæèâàþòü â ì³ñò³ Êèºâ³, ç íàãîäè â³ä-

çíà÷åííÿ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³-

òîâ³é â³éí³ òà Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ ó 2017

ðîö³, à ñàìå:

ó ðîçì³ð³ 450 ãðí:

îñîáàì, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä

Áàòüê³âùèíîþ;

ó ðîçì³ð³ 400 ãðí:

ó÷àñíèêàì íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, ÿê³ áðàëè

ó÷àñòü â îáîðîí³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç 11.07.41 äî

19.09.41;

³íâàë³äàì ² ãðóïè ³ç ÷èñëà ³íâàë³ä³â â³éíè òà

êîëèøí³õ ìàëîë³òí³õ (ÿêèì íà ìîìåíò óâ’ÿçíåí-

íÿ íå âèïîâíèëîñÿ 14 ðîê³â) â’ÿçí³â êîíöåíòðà-

ö³éíèõ òàáîð³â, ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñî-

âîãî òðèìàííÿ, âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè â³ä çàãàëü-

íîãî çàõâîðþâàííÿ, òðóäîâîãî êàë³öòâà òà ç ³í-

øèõ ïðè÷èí;

âåòåðàíàì ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó;

ó ðîçì³ð³ 350 ãðí:

³íâàë³äàì II ãðóïè ³ç ÷èñëà ³íâàë³ä³â â³éíè òà

êîëèøí³õ ìàëîë³òí³õ (ÿêèì íà ìîìåíò óâ’ÿçíåí-

íÿ íå âèïîâíèëîñÿ 14 ðîê³â) â’ÿçí³â êîíöåíòðà-

ö³éíèõ òàáîð³â, ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñî-

âîãî òðèìàííÿ, âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè â³ä çàãàëü-

íîãî çàõâîðþâàííÿ, òðóäîâîãî êàë³öòâà òà ç ³í-

øèõ ïðè÷èí;

ó ðîçì³ð³ 300 ãðí:

³íâàë³äàì III ãðóïè ³ç ÷èñëà ³íâàë³ä³â â³éíè òà êî-

ëèøí³õ ìàëîë³òí³õ (ÿêèì íà ìîìåíò óâ’ÿçíåííÿ

íå âèïîâíèëîñÿ 14 ðîê³â) â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³é-

íèõ òàáîð³â, ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî

òðèìàííÿ, âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè â³ä çàãàëüíîãî

çàõâîðþâàííÿ, òðóäîâîãî êàë³öòâà òà ç ³íøèõ

ïðè÷èí;

ó ðîçì³ð³ 250 ãðí:

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïî-

â’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêî-

ãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ç 21 ëèñòîïàäà 2013

ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, à òàêîæ îñ³á, ÿêèì

ïîñìåðòíî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè çà

ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì, ãåðî¿÷íå

â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä äåìîêðà-

ò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³í-

íÿ Óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ Ðå-

âîëþö³¿ ã³äíîñò³;

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé îñ³á, çàãèáëèõ àáî

ïîìåðëèõ âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è êà-

ë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñ-

òè÷í³é îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí, çàãèáëèõ

àáî ïîìåðëèõ âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è

êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðî-

ðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé âîëîíòåð³â òà ÷ëåíàì

ñ³ìåé âîëîíòåð³â — êèÿí, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî çà-

áåçïå÷óâàëè (àáî äîáðîâ³ëüíî çàëó÷àëèñÿ äî

çàáåçïå÷åííÿ) ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿

îïåðàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ çä³éñíþâàëè âîëîíòåð-

ñüêó ä³ÿëüí³ñòü) òà çàãèíóëè (ïðîïàëè áåçâ³ñ-

òè), ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ àáî

êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ çàáåçïå÷åííÿ ïðî-

âåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó òîìó

÷èñë³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïåðåáóâàþ÷è

áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿

îïåðàö³¿ ó ïåð³îä ¿¿ ïðîâåäåííÿ;

áàòüêàì, ìàòåðÿì, çàãèáëèõ ó ìèðíèé ÷àñ

ñîëäàò³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè;

ó ðîçì³ð³ 200 ãðí:

Ïðàâåäíèêàì Áàáèíîãî ÿðó;

ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é òà êîëèøí³ì íåïîâíî-

ë³òí³ì (ÿêèì íà ìîìåíò óâ’ÿçíåííÿ íå âèïîâíè-

ëîñÿ 18 ðîê³â) â’ÿçíÿì êîíöåíòðàö³éíèõ òàáî-

ð³â, ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàí-

íÿ, ä³òÿì, ÿê³ íàðîäèëèñÿ ó çàçíà÷åíèõ ì³ñöÿõ

ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ ¿õ áàòüê³â/

âäîâàì Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó;

ó÷àñíèêàì â³éíè òà êîëèøí³ì â’ÿçíÿì êîíöåí-

òðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåòòî, ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñî-

âîãî òðèìàííÿ, îñîáàì ÿê³ áóëè íàñèëüíî âè-

âåçåí³ íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè, ä³òÿì ïàðòèçàí³â, ï³ä-

ï³ëüíèê³â, ³íøèõ ó÷àñíèê³â áîðîòüáè ç íàö³îíàë-

ñîö³àë³ñòñüêèì ðåæèìîì ó òèëó âîðîãà, ÿêèõ ó

çâ’ÿçêó ç ïàòð³îòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ¿õ áàòüê³â ï³ä-

äàíî ðåïðåñ³ÿì, ô³çè÷íèì ðîçïðàâàì, ãîí³í-

íÿì;

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ òà äðóæèíàì (÷îëîâ³-

êàì) ïîìåðëèõ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-

íè, äðóæèíàì (÷îëîâ³êàì) ïîìåðëèõ ó÷àñíèê³â â³é-

íè ³ áîéîâèõ ä³é, ïàðòèçàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â, æåðòâ

íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü, âèçíàíèõ çà æèòòÿ

³íâàë³äàìè â³ä çàãàëüíîãî çàõâîðþâàííÿ, òðó-

äîâîãî êàë³öòâà òà ç ³íøèõ ïðè÷èí, ÿê³ íå îäðó-

æèëèñÿ âäðóãå;

êèÿíàì, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåí-

íÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêî-

ãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ç 21 ëèñòîïàäà 2013

ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó;

êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-

áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê íà

âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà.

Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016- 2018 ðîêè, çàòâåð-

äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03

áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, íàäàííÿ îäíîðà-

çîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-

ìîãè îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

2.2. Âèïëàòó äîïîìîãè ïðîâîäèòè:

îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãàíàõ

ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ïåí-

ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó

âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ÷åðåç ïî-

òî÷í³ ðàõóíêè â áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòà-

íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ

1999 ðîêó ¹ 1596 (â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³-

íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 âåðåñíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 662), òà ³íñòðóêö³¿ ïðî âèïëàòó òà äîñòàâ-

êó ïåíñ³é, ñîö³àëüíèõ äîïîìîã íàö³îíàëüíèì

îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, çàòâåðäæåíî¿

íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó

Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³-

òèêè Óêðà¿íè â³ä 28 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ¹ 464/156,

ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-

¿íè â³ä 28 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ¹ 14-1, çàðåºñòðî-

âàíîþ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 02 ëèïíÿ

2009 ðîêó çà ¹ 592/16608;

îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, ó ðàç³ çâåðíåííÿ äî ê³íöÿ áþäæåò-

íîãî ðîêó çà óìîâè íàáóòòÿ ïðàâà íà âèïëàòó

îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿

äîïîìîãè íà ìîìåíò âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ;

îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â Ãîëîâ-

íîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â

ì³ñò³ Êèºâ³, ïåíñ³þ ÿêèì ïðèçíà÷åíî â³äïîâ³ä-

íî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå-

÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà

äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á» çã³äíî ç³ ñïèñêàìè, íàäàíè-

ìè Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó

Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³.

Óòðèìóâà÷àì «Êàðòêè êèÿíèíà» âèïëàòà äî-

ïîìîãè ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì çàðàõóâàííÿ êîø-

ò³â íà êàðòêîâèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé â áàíê³â-

ñüê³é óñòàíîâ³, ùî º ó÷àñíèêîì ïðîåêòó «Êàðò-

êà êèÿíèíà».

3. Îäíîðàçîâà àäðåñíà ñîö³àëüíà ìàòåð³àëü-

íà äîïîìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà

ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè÷è-

íè, â ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âèïëà÷óºòüñÿ

÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ

ïåíñ³îíåðà.

Âðàõóâàòè òå, ùî îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî íà-

ëåæàòü äî äåê³ëüêîõ êàòåãîð³é, íàäàºòüñÿ îäíà

äîïîìîãà â á³ëüøîìó ðîçì³ð³.

4. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çàñîáàõ

ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про заходи, пов'язані із 31"ми роковинами Чорнобильської
катастрофи, в місті Києві

Розпорядження № 502 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української PCP від 29 березня 1990 року № 8985"ХІ "Про

оголошення дня 26 квітня "Днем чорнобильської трагедії", рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016
року № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016"2018 роки та
Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва", рішення
Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2016"2018 роки", з метою проведення заходів, пов'язаних із 31"ми роковинами
Чорнобильської катастрофи, в місті Києві:

1.  Çàòâåðäèòè Ïëàí çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç 31-

ìè ðîêîâèíàìè ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, â

ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì

àäì³í³ñòðàö³ÿì ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïëàíè

çàõîä³â ó â³äïîâ³äíèõ ðàéîíàõ ç óðàõóâàííÿì

Ïëàíó çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç 31-ìè ðîêîâèíàìè

×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, â ì³ñò³ Êèºâ³,

çàòâåðäæåíîãî çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, òà çàáåçïå÷èòè ¿õ âèêîíàííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ

³ç 31-ìè ðîêîâèíàìè ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,

â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ'ÿçê³â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27.04.2017 ¹ 502

План
заходів, пов’язаних із 31"ми роковинами Чорнобильської катастрофи, 

в місті Києві
№ Назва заходу Строк виконання,

роки і місце
проведення

Відповідальні за виконання
та учасники заходу

1. Надання одноразової адресної соціальної матеріальної
допомоги: 
дітям�інвалідам, інвалідність яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; 
потерпілим від Чорнобильської катастрофи 
дітям�сиротам; 
потерпілим від Чорнобильської катастрофи дітям�
напівсиротам; 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
категорії 1 ; 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
категорії 2; 
вдовам (вдівцям) померлих учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС

Квітень 2017 року Департамент соціальної
політики, Київський
міський центр по
нарахуванню та
здійсненню соціальних
виплат

2. Проведення зустрічей з громадянами, віднесеними до
категорії 1, учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, евакуйованими громадянами та
переселенцями із забруднених територій, дітьми�
інвалідами, сиротами з числа потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи з метою виявлення
соціальних проблем та вжиття заходів їх розв'язання

Протягом 2017 року Районні в місті Києві
державні адміністрації
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3.2. Члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні
антитерористичної операції, в тому числі яким встановлено відповідний статус згідно із
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
на сім'ю з однієї особи 
на сім'ю з двох осіб 
на сім'ю з трьох осіб 
на сім'ю з чотирьох осіб

450,0 
777,0 
1107,0 
1438,0

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

450,0 
777,0 1
1107,0 
1438,0

3.4 Члени сімей загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан 
на сім'ю з однієї особи 
на сім'ю з двох осіб 
на сім'ю з трьох осіб 
на сім'ю з чотирьох осіб

450.0 
777.0 
1107.0 
1438.0

3.5. Члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності 
на сім'ю з однієї особи 
на сім'ю з двох осіб 
на сім'ю з трьох осіб 
на сім'ю з чотирьох осіб

450.0 
777.0 
1107.0 
1438.0

3. Забезпечення проведення благоустрою окремих територій
меморіальних комплексів загиблим і померлим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а також лікувальних
закладів, пансіонатів, будинків відпочинку, де
перебувають на лікуванні та реабілітації особи, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

До 26 квітня 2017
року

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
Департамент охорони
здоров'я

4. Проведення спеціалізованими медичними закладами
оглядів осіб, які отримали інвалідність внаслідок
Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих дітей, яким
встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками
Чорнобильської катастрофи

Протягом 2017 року Департамент охорони
здоров'я

5. Проведення диспансеризації громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і розроблення
відповідних рекомендацій для організації їх лікування та
оздоровлення

Протягом 2017 року Департамент охорони
здоров'я

6. Забезпечення оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Протягом 2017 року Департамент соціальної
політики

7. Проведення за участю учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС у загальноосвітніх навчальних
закладах міста Києва лекцій, бесід, зустрічей, присвячених
пам'яті жертв Чорнобиля

Травень 2017 року Департамент освіти і науки,
молоді та спорту, районні в
місті Києві державні
адміністрації

8. Виставка�інсталяція "Чорнобиль � трагедія століття" Квітень 2017 року Департамент культури,
Публічна бібліотека ім. 
Л. Українки для дорослих
м. Києва

9. Мультимедійна презентація "Чорнобильський радіаційно�
екологічний біосферний заповідник: перспективи
розвитку"

26 квітня 2017 року Департамент культури,
Міська спеціалізована
молодіжна бібліотека
"Молода гвардія"

10. Виставка "Заради миру у світі" 26 квітня � 04
червня 2017 року

Департамент культури,
Національний історико�
архітектурний музей
"Київська фортеця"

11. Показ фільмів, присвячених тематиці Чорнобильської
трагедії: "Музей Чорнобиля", "Секрети Чорнобильської
катастрофи", "Чорнобиль � хроніка важких тижнів"

Квітень 2017 року Департамент культури, КП
"Київкінофільм"

12. Церемонія покладання квітів до пам'ятного знака "Воїнам
Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям
Чорнобиля" на території Меморіального комплексу
жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Києві та
проведення поминального молебню за тими, хто загинув
чи помер внаслідок Чорнобильської катастрофи (за
участю керівництва Київської міської державної
адміністрації)

00.55�01.35 26
квітня 2017 року,
10.00 26 квітня 2017
року, проспект
Миру, 16

Управління організаційної
роботи та регіональних
зв'язків апарату,
Департамент соціальної
політики, Департамент
міського благоустрою та
збереження природного
середовища, Департамент
охорони здоров'я, Головне
управління Національної
поліції у м. Києві (за
згодою), Дніпровська
районна в місті Києві
державна адміністрація,
громадські організації
міста Києва (за згодою)

13. Проведення мітингу�реквієму "І мертвим, і живим, і
ненародженим..." та покладання квітів до пам'ятника
"Жертвам Чорнобильської катастрофи", перетин
проспекту Перемоги і вулиці Чорнобильської

26 квітня 2017 року Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація, громадські
організації (за згодою)

14. Проведення мітингу�реквієму біля пам'ятного знака
"Героям Чорнобиля" на території меморіального
комплексу "Героям Чорнобиля" в Деснянському районі
(вулиця Архітектора Ніколаєва та вулиця Оноре де
Бальзака)

26 квітня 2017 року
(за окремим
графіком)

Деснянська районна в місті
Києві державна
адміністрація

15. Висвітлення проведення заходів, пов'язаних із 31�ми
роковинами Чорнобильської катастрофи в комунальних
засобах масової інформації та субвеб�сторінках районних
державних адміністрацій у складі офіційного інтернет�
порталу Київської міської державної адміністрації

25 та 26 квітня 2017
року

Департамент суспільних
комунікацій, районні в місті
Києві державні
адміністрації

16. Проведення Дня пам'яті в містах Прип'яті та Чорнобилі з
відвідуванням могил померлих громадян

9 травня 2017 року,
м. Чорнобиль 
м. Прип'ять

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
громадські Чорнобильські
організації міста Києва (за
згодою)

17. Організація медичного забезпечення під час проведення
загальноміських заходів, передбачених цим планом

25 та 26 квітня 2017
року

Департамент охорони
здоров'я

18. Вжити заходів для забезпечення правопорядку в місцях
проведення заходів у зв'язку з 31�ми роковинами
Чорнобильської катастрофи і пам'яті жертв
Чорнобильської катастрофи

25 та 26 квітня 2017
року

Головне управління
Національної поліції 
у м. Києві (за згодою)

19. Забезпечити проведення заходів у зв'язку з 31�ми
роковинами Чорнобильської катастрофи і пам'яті жертв
Чорнобильської катастрофи

Протягом 2017 року Районні в місті Києві
державні адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів 
із зайняттям тротуару та проїзної частини 

на вулиці Преображенській у зв’язку з виконанням робіт
Розпорядження № 509 від 27 квітня 2017 року

Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто"
мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення ПАТ «КИ"
ЇВЕНЕРГО» від 30 листопада 2016 року № 42АУ/030/12475:

1. Òèì÷àñîâî îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â íà âóëèö³ Ïðåîáðàæåíñüê³é ³ç çàéíÿòòÿì òðî-

òóàðó òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ç 15 òðàâíÿ 2017 ðî-

êó äî 27 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàí-

íÿì ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿

âîäîïðîâîäó ÐÓ 10 êÂ íà ÏÑ 110/35/10 êÂ «Ñî-

ëîì’ÿíñüêà» â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ òà çà-

òâåðäæåíî¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ çà óìîâè âèêîíàííÿ âèìîã ïóíê-

òó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì ïîðÿäêó:

2.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-

á³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè

íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-

õó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.3. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà-

áåçïå÷èòè â³ëüíèé òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõî-

ä³â òà ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè äî 27

æîâòíÿ 2017 ðîêó ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà

âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ çà òè-

ïîì ³ñíóþ÷îãî, à òðîòóàð³â — íà âñþ øèðèíó òà

äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ ô³ãóðíèìè åëåìåí-

òàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè ¿õ çà àêòîì êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòà-

ö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâ-

òîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó» ì. Êèºâà.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-

àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãåíå-

ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» Ôî-

ìåíêà Î. Â.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про внесення змін до Граничних розмірів допомоги 
окремим категоріям киян на 2017 рік

Розпорядження № 511 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київської міської ра"

ди від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч ки"
янам» на 2016"2018 роки»:

Ïîçèö³¿ 3.2-3.4 ðîçä³ëó 3 Ãðàíè÷íèõ ðîçì³ð³â äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì êèÿí íà 2017 ð³ê,

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 160, çàì³íèòè ïîçèö³ÿìè 3.2-3.5 òàêîãî çì³ñòó:

«

»
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про тимчасове обмеження та заборону руху транспортних 
засобів на перетині Оболонського проспекту 

та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва 
у зв’язку з виконанням будівельних робіт

Розпорядження № 512 від 28 квітня 2017 року
Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто"

мобільні дороги», Закону України«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення товари"
ства з обмеженою відповідальністю «ЄЛІКОН ЛТД» від 30 березня 2017 року № 19:

1. Òèì÷àñîâî ç 28 êâ³òíÿ äî 07 ëèïíÿ 2017 ðî-

êó ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ªË²ÊÎÍ ËÒÄ» (äàë³ —

ÒÎÂ «ªË²ÊÎÍ ËÒÄ») áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ïåðå-

òèí³ Îáîëîíñüêîãî ïðîñïåêòó òà âóë. Ãåðî¿â Äí³ï-

ðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, â³äïî-

â³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ:

çàáîðîíèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî ïðîñï.

Îáîëîíñüêîìó íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà ó íàïðÿìêó ðóõó äî

ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà;

çàáîðîíèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî âóë.

Ãåðî¿â Äí³ïðà íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç ïðîñï. Îáîëîíñüêèì ó íàïðÿìêó ðóõó

äî âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, îðãàí³çóâàâøè

ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà

íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïåðåòèíó ç ïðîñï.

Îáîëîíñüêèì ó íàïðÿìêó ðóõó äî ïðîñï. Ãåðî¿â

Ñòàë³íãðàäà çà ðàõóíîê äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ³ñíóþ÷èõ

ñìóã ðóõó ó íàïðÿìêó âóë. Áîãàòèðñüêî¿;

îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî âóë.

Ãåðî¿â Äí³ïðà íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç ïðîñï. Îáîëîíñüêèì ó íàïðÿìêó ðóõó

äî âóë. Áîãàòèðñüêî¿ ó äðóã³é òà òðåò³é ñìóãàõ

ðóõó;

îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî ïðîñï.

Îáîëîíñüêîìó íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà ó íàïðÿìêó ðóõó äî

âóë. Áîãàòèðñüêî¿ ó äðóã³é òà òðåò³é ñìóòàõ ðó-

õó.

2. Òèì÷àñîâî ç 08 ëèïíÿ äî 15 âåðåñíÿ 2017

ðîêó ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿ ÒÎÂ «ªË²ÊÎÍ ËÒÄ» áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò íà ïåðåòèí³ Îáîëîíñüêîãî ïðîñ-

ïåêòó òà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ òà çà-

òâåðäæåíî¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

çàáîðîíèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî ïðîñï.

Îáîëîíñüêîìó íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà ó íàïðÿìêó ðóõó äî

âóë. Áîãàòèðñüêî¿, îðãàí³çóâàâøè ðóõ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â ïî íåïàðí³é ñòîðîí³ ïðîñï. Îáî-

ëîíñüêîãî äëÿ ðîçâîðîòó ó íàïðÿìêó ðóõó ïî

ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó ïî ïàðí³é ñòîðîí³ äî âóë.

Ï³âí³÷íî¿ çà ðàõóíîê ³ñíóþ÷î¿ ñìóãè ðóõó íà êðó-

ãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïåðåòèíó ç âóë. Ãåðî¿â

Äí³ïðà;

çàáîðîíèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî âóë.

Ãåðî¿â Äí³ïðà íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç ïðîñï. Îáîëîíñüêèì ó íàïðÿìêó ðóõó

äî âóë. Ï³âí³÷íî¿, îðãàí³çóâàâøè ðóõ òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â ïî âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà íà êðóãîâ³é

ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïåðåòèíó ç ïðîñï. Îáîëîí-

ñüêèì ó íàïðÿìêó ðóõó äî âóë. Áîãàòèðñüêî¿ çà

ðàõóíîê äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ³ñíóþ÷èõ ñìóã ðóõó ó íà-

ïðÿìêó ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà;

îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïî âóë.

Ãåðî¿â Äí³ïðà íà êðóãîâ³é ðîçâ’ÿçö³ â ìåæàõ ïå-

ðåòèíó ç ïðîñï. Îáîëîíñüêèì ó íàïðÿìêó ðóõó

äî ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà ó äðóã³é òà òðåò³é

ñìóãàõ ðóõó.

Ç. ÒÎÂ «ªË²ÊÎÍ ËÒÄ»:

3.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-

á³ò.

3.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-
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ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

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

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ

ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. 3. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà-

áåçïå÷èòè â³ëüíèé ³ áåçïå÷íèé ðóõ ï³øîõîä³â òà

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïîêðèò-

òÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî íà âñþ

øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ, à ïîêðèò-

òÿ òðîòóàð³â íà âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ

ðîçðèòòÿ òà ïåðåäàòè ¿õ çà àêòàìè êîìóíàëüíî-

ìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå

óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-

á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Îáîëîíñüêîãî

ðàéîíó» ì. Êèºâà.

ç. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-

ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà

ÒÎÂ «ªë³êîí ËÒÄ» Ðåâ³íà Î. À.

6. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíî-

ãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü

âóëèöÿìè, âèçíà÷åíèõ ñõåìîþ îðãàí³çàö³¿ äî-

ðîæíüîãî ðóõó.

7. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â êî-

ìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про поліпшення організації 
ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників 
у 2017 році

Розпорядження № 424 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Порядку організації та ве"

дення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Мініс"
трів України від 07 грудня 2016 року № 921, постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711
«Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути
взяті на військовий облік», Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, ін"
шими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і органі"
заціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04 лютого 2015 року № 45, а також наказу Міністра оборони України від 15 грудня 2010 року № 660 «Про за"
твердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в орга"
нах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах», зареєс"
трованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 року за № 308/19046, з метою забезпечення висо"
кої організації заходів з мобілізаційної підготовки, поліпшення організації ведення військового обліку при"
зовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах і організаціях міста Києва:

1. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãî-

ëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³:

îðãàí³çóâàòè òà çàáåçïå÷èòè íåóõèëüíå âè-

êîíàííÿ âèìîã Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà âåäåííÿ

â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³-

íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 07 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹ 921.

2. Çàòâåðäèòè ïëàí-ãðàô³ê ïåðåâ³ðîê ñòàíó

â³éñüêîâîãî îáë³êó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðè-

çîâíèê³â ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó 2017 ðîö³, ùî äî-

äàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïëàí-ãðàô³ê ïåðåâ³ðîê ñòàíó

â³éñüêîâîãî îáë³êó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðè-

çîâíèê³â íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãà-

í³çàö³ÿõ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì â³éñüêîâèì êîì³ñà-

ð³àòîì ó 2017 ðîö³, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.04.2017 ð. ¹ 424

План"графік
проведення перевірки стану військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників у структурних підрозділах 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

у 2017 році

№ Назва підприємства,
установи і організації

Адреса Особи, що
перевіряють

Дата перевірки
за планом

Примітка

1 2 3 4 5 6

1 Головне управління
Державного казначейства
України в м. Києві

Вул. Терещенківська, 1 1�а, 
м. Київ, 01000

Майор 
Франко Д.К.,
підполковник
Кришина А.Є., 
сл. Самсонов В.А.,
працівник відділу
з питань
мобілізаційної
роботи апарату
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) 
(за згодою)

12.04.2017

2 ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" Вул. Лейпцизька, 1�а, м. Київ,
01000

�"� 17.04.2017

3 ПАТ АК "КИЇВЕНЕРГО" Пл. Івана Франка, 5, м. Київ,
01001

�"� 24.04.2017

4 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" Бульв. Тараса Шевченка, 18, 
м. Київ, 01000

�"� 27.04.2017

5 Шевченківський районний
суд

Вул. Смірнова�Ласточкіна, 10�б,
м. Київ, 03680

�"� 15.05.2017

7. Департамент будівництва та житлового
забезпечення

06.06.2017 �"�

8. Департамент земельних ресурсів 20.06.2017 �"�

9. Департамент житлово�комунальної
інфраструктури

11.07.2017 �"�

10. Департамент суспільних комунікацій 25.07.2017 �"�

11. Департамен т культури 08.08.2017 �"�

12. Департамент охорони здоров'я 22.08.2017 �"�

13. Департамент комунальної власності м. Києва 05.09.2017 �"�

14. Департамент соціальної політики 19.09.2017 �"�

15. Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища

10.10.2017 �"�

16. Департамент внутрішнього фінансового контролю
та аудиту

14.11.2017 �"�

17. Департамент з питань державного архітектурно�
будівельного контролю міста Києва

28.11.2017 �"�

18. Департамент з пи тань реєстрації 05.12.2017 �"�

19. Департамент (Центр) надання адміністративних
послуг

12.12.2017 �"�

№ Найменування Термін перевірки Особи, що перевіряють Примітка

1 2 3 4 5

1. Департамент економіки та інвестицій 1 1.04.2017 Працівник відділу з питань
мобілізаційної роботи
апарату виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
представник Київського
міського військового
комісаріату (за згодою)

2. Департамент фінансів 18.04.2017 �"�

3. Департамент освіти і науки, молоді та спорту 21.04.2017 �"�

4. Департамент транспортної інфраструктури 26.04.2017 �"�

5. Департамент промисловості та розвитку
підприємництва

16.05.2017 �"�

6. Департамент містобудування та архітектури 30.05.2017 �"�

Ïðèì³òêà: Ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïëàíó-ãðà-

ô³êó ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ñòàíó ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà ìîá³ë³çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.04.2017 ð. ¹ 424

План"графік
проведення перевірки стану військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, 
в установах і організаціях міста 

Київським міським військовим комісаріатом у 2017 році

6 Головне управління
Державної фіскальної
служби України в м. Києві

Вул. Шолуденка, 33/19, 
м. Київ, 04116

�"� 29.05.2017

7 Головне управління AT
"ОЩАДБАНК" по м. Києву та
Київській області

Вул. Володимирська, 27, 
м. Київ, 01034

�"� 27.03.2017

8 Головне територіальне
управління юстиції у місті
Києві

Пров. Музейний, 2�д, м. Київ,
01001

�"� 05.06.2017

9 Апеляційний суд м. Києва Вул. Солом'янська, 2, м. Київ,
03000

�"� 12.06.2017

10 КП "Київський метрополітен" Просп. Перемоги, 35, м. Київ,
03000

�"� 17.06.2017

11 Головне управління
статистики у м. Києві

Вул. Тургенівська, 71, м. Київ,
04050

�"� 03.07.2017

12 Державне видавництво
"Преса України"

Просп. Перемоги, 50, м. Київ,
03050

�"� 17.07.2017

13 КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦ�
ЕКСПЛУАТАЦІЯ"

Вул. Володимирська, 51�а, 
м. Київ, 01034

�"� 07.08.2017

14 Головне управління
Пенсійного Фонду України в
м. Києві

Вул. Бульварно�Кудрявська, 16,
м. Київ, 04053

�"� 21.08.2017

15 Міська лікарня № 9 Вул. Ризька, 1, м. Київ, 04112 �"� 04.09.2017

16 КП "Київський міський центр
земельного кадастру та
приватизації землі"

Вул. Хрещатик, 32�а, м. Київ,
01001

�"� 18.09.2017

Керівник апарату В. Бондаренко 



1. Здійснити капітальний ремонт шляхопро�
воду на вул. Марини Цвєтаєвої через колії швид�
кісного трамвая у Деснянському районі міста
Києва.

2. Визначити комунальну корпорацію «Київ�
автодор» замовником проектування та вико�
нання робіт з капітального ремонту шляхопро�
воду на вул. Марини Цвєтаєвої через колії швид�
кісного трамвая у Деснянському районі міста
Києва.

3. Комунальній корпорації «Київавтодор»:
3.1. Визначити генеральні проектну та підряд�

ну будівельну організації для виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розроблення проектної до�
кументації, проведення її експертизи та затвер�
дження в установленому законодавством по�
рядку.

3.3. Проектну документацію та виконавчі крес�
лення надати на розгляд до Департаменту міс�
тобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) для занесення до бази міс�
тобудівного кадастру міста Києва.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законо�
давства щодо порядку виконання будівельних ро�
біт.

3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

3.6. В установленому порядку розробити, по�
годити з Головним управлінням Національної
поліції в м. Києві та подати на затвердження до
Департаменту транспортної інфраструктури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) схему ор�
ганізації дорожнього руху на період капіталь�
ного ремонту шляхопроводу на вул. Марини
Цвєтаєвої через колії швидкісного трамвая у
Деснянському районі міста Києва.

3.7. Під час укладання договору підряду на
виконання робіт з капітального ремонту перед�
бачити умови щодо надання підрядниками га�
рантії якості виконання робіт та визначити га�
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт з
проектування та капітального ремонту шляхо�
проводу на вул. Марини Цвєтаєвої через колії
швидкісного трамвая у Деснянському районі
міста Києва у 2017 році буде здійснюватися від�
повідно до показників, передбачених Програ�
мою економічного і соціального розвитку м. Ки�
єва на 2017 рік.

5. Департаменту транспортної інфраструк�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
у встановленому порядку подати до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропози�
ції щодо включення робіт з капітального ремон�
ту шляхопроводу на вул. Марини Цвєтаєвої че�
рез колії швидкісного трамвая у Деснянському
районі міста Києва до програм економічного і
соціального розвитку міста Києва на 2018 рік
та наступні роки.

6. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова В. Кличко

№ Найменування об'єкта Інвентарний
номер Рік випуску

Первісна
балансова

вартість, (грн)

Знос станом на
01.10.2016,

(грн)

Залишкова
балансова вартість

станом на 01.10,2016,
(грн)

1 Рентгенівський апарат
на 2 робочі місця 41047343 2012 694500,00 156264,00 538236,00

Про капітальний ремонт шляхопроводу 
на вул. Марини Цвєтаєвої через колії 

швидкісного трамвая 
у Деснянському районі міста Києва

Розпорядження № 430 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо(

більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної ді(
яльності», з метою створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у міс(
ті Києві:

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
11 òðàâíÿ 2017 ð.

¹49 (4962)

13

1. Здійснити капітальний ремонт мосту авто�
дорожнього № 2 через Русанівський канал, що
з’єднує Русанівську набережну з вул. Раїси Окіп�
ної у Дніпровському районі міста Києва.

2. Визначити комунальну корпорацію «Київ�
автодор» замовником проектування та вико�
нання робіт з капітального ремонту мосту ав�
тодорожнього № 2 через Русанівський канал,
що з’єднує Русанівську набережну з вул. Раїси
Окіпної у Дніпровському районі міста Києва.

3. Комунальній корпорації «Київавтодор»:
3.1. Отримати вихідні дані на проектування в

установленому порядку.
3.2. Проектну документацію та виконавчі крес�

лення надати до Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) для занесення до бази містобудівно�
го кадастру міста Києва.

3.3. Визначити генеральні проектну та під�
рядну будівельну організації для виконання ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

3.4. Забезпечити розроблення проектної до�
кументації, проведення її експертизи та затвер�
дження в установленому законодавством по�
рядку.

3.5. Забезпечити дотримання вимог законо�
давства щодо порядку виконання будівельних ро�
біт.

3.6. Роботи виконувати відповідно до Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішен�

ням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

3.7. В установленому порядку розробити, по�
годити з Головним управлінням Національної
поліції в м. Києві та подати на затвердження до
Департаменту транспортної інфраструктури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) схему ор�
ганізації дорожнього руху на період капіталь�
ного ремонту мосту автодорожнього № 2 че�
рез Русанівський канал, що з’єднує Русанівську
набережну з вул. Раїси Окіпної у Дніпровсько�
му районі міста Києва.

3.8. Під час укладання договору підряду на
виконання робіт з капітального ремонту перед�
бачити умови щодо надання підрядниками га�
рантії якості виконаних робіт та визначити га�
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт з
проектування та капітального ремонту мосту
автодорожнього № 2 через Русанівський канал,
що з’єднує Русанівську набережну з вул. Раїси
Окіпної у Дніпровському районі міста Києва, у 2017
році буде здійснюватися відповідно до показ�
ників, передбачених Програмою економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.

5. Департаменту транспортної інфраструкту�
ри виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Департамен�
ту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�

Про капітальний ремонт мосту автодорожнього 
№ 2 через Русанівський канал, що з’єднує 

Русанівську набережну з вул. Раїси Окіпної 
у Дніпровському районі міста Києва

Розпорядження № 428 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо(

більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної ді(
яльності», з метою створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у міс(
ті Києві:

жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції що�
до включення робіт з капітального ремонту мос�
ту автодорожнього № 2 через Русанівський ка�
нал, що з’єднує Русанівську набережну з вул.
Раїси Окіпної у Дніпровському районі міста Ки�
єва до програм економічного і соціального роз�

витку м. Києва на 2018 рік та наступні роки.
6. Контроль за виконанням цього розпоря�

дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова  В. Кличко

1. Передати до сфери управління Оболон�
ської районної в місті Києві державної адмініс�
трації майно комунальної власності територі�
альної громади міста Києва згідно з додатком.

2. Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) разом з Територіальним медичним об’єд�
нанням «Фтизіатрія» у місті Києві, Оболонською
районною в місті Києві державною адміністра�
цією здійснити в установленому порядку прий�
мання�передачу майна комунальної власності

територіальної громади міста Києва, зазначе�
ного у пункті 1 цього розпорядження.

3. Оболонській районній в місті Києві держав�
ній адміністрації здійснити в установленому по�
рядку закріплення майна, зазначеного у пункті
1 цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрацї згідно з
розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

Про передачу до сфери 
управління Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 
майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Розпорядження № 427 від 11 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 жит(
лового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», лист Департаменту(
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23 вересня 2016 року № 061(12526/05.05, лист Територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» у міс(
ті Києві від 06 жовтня 2016 року № 1495/07, лист Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
від 30 грудня 2016 року № 104(9317, з метою ефективного використання майна комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

11.04.2017 № 427

Майно комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, яке передається до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Здійснити капітальний ремонт пішохідно�
го мосту через лінію швидкісного трамвая біля
кінотеатру «ЛЕЙПЦИГ» у Святошинському райо�
ні міста Києва.

2. Визначити комунальну корпорацію «Київ�
автодор» замовником виконання робіт з капі�
тального ремонту пішохідного мосту через лінію
швидкісного трамвая біля кінотеатру «ЛЕЙП�
ЦИГ» у Святошинському районі міста Києва.

3. Комунальній корпорації «Київавтодор»:
3.1. Визначити генеральні проектну та підряд�

ну будівельну організації для виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розроблення проектної до�
кументації, проведення її експертизи та затвер�
дження в установленому законодавством по�
рядку.

3.3. Проектну документацію та виконавчі крес�
лення надати на розгляд до Департаменту міс�
тобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) для занесення до бази міс�
тобудівного кадастру міста Києва.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законо�
давства щодо порядку виконання будівельних ро�
біт.

3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

3.6. В установленому порядку розробити, по�
годити з Головним управлінням Національної
поліції в м. Києві та подати на затвердження до
Департаменту транспортної інфраструктури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) схему ор�
ганізації дорожнього руху на період капіталь�
ного ремонту пішохідного мосту через лінію
швидкісного трамвая біля кінотеатру «ЛЕЙП�
ЦИГ» у Святошинському районі міста Києва.

3.7. Під час укладання договорів підряду на
виконання робіт з капітального ремонту перед�
бачити умови щодо надання підрядниками га�
рантії якості виконаних робіт та визначити га�
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт з
капітального ремонту пішохідного мосту через
лінію швидкісного трамвая біля кінотеатру «ЛЕЙП�
ЦИГ» у Святошинському районі міста Києва у
2017 році буде здійснюватися відповідно до по�
казників, передбачених Програмою економічно�
го і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.

Про капітальний ремонт 
пішохідного мосту через лінію 

швидкісного трамвая біля кінотеатру «ЛЕЙПЦИГ» 
у Святошинському районі міста Києва

Розпорядження № 426 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо(

більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної ді(
яльності», з метою створення належних умов організації руху пішоходів у Святошинському районі:
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5. Департаменту транспортної інфраструк�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
у встановленому порядку подати до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
держгвної адміністрації) інвестиційні пропози�
ції щодо включення робіт з капітального ремон�
ту пішохідного мосту через лінію швидкісного
трамвая біля кінотеатру «ЛЕЙПЦИГ» у Свято�

шинському районі міста Києва до програм еко�
номічного і соціального розвитку м. Києва на
2018 рік та наступні роки.

6. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова В. Кличко

Зареєструвати Статут релігійної організації «Релігійна громада харизматичного руху «Обрані Бо�
гом» у Святошинському районі м. Києва», що додається.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада харизматичного руху «Обрані Богом» 

у Святошинському районі м. Києва»
Розпорядження № 392 від 4 квітня 2017 року

Відповідно до cтатті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву гро(
мадян від 30 грудня 2016 року та протокол Загальних зборів віруючих громадян від 06 червня 2016 року № 1:

1. Унести до розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 09 вересня 1998
року № 1878 «Про реєстрацію Статуту релігій�
ної громади Місцевої Церкви Євангельських
Християн «Джерело Надії» у Мінському районі 
м. Києва» такі зміни:

у заголовку та абзаці першому розпоряджен�
ня слова «релігійної громади Місцевої Церкви
Євангельських Християн «Джерело Надії» у Мін�
ському районі м. Києва» замінити словами «ре�
лігійної організації «Релігійна громада Місцева
Церква Євангельських Християн «Джерело На�

дії» в Дніпровському районі м. Києва».
2. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної

громади Місцевої Церкви Євангельських Хрис�
тиян «Джерело Надії» в Дніпровському районі
м. Києва, зареєстрованого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 09
вересня 1998 року № 1878 (у редакції розпоря�
дження Київської міської державної адміністра�
ції від 22 серпня 2005 року № 1567), виклавши
його в новій редакції, що додається.

ГоловаВ. Кличко

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 09 вересня 1998 року № 1878 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Місцевої Церкви Єван(
гельських Християн «Джерело Надії» у Мінському районі м. Києва»

Розпорядження № 438 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву від(

повідального пресвітера релігійної громади Місцевої Церкви Євангельських Християн «Джерело Надії» в
Дніпровському районі м. Києва від 31 січня 2017 року № 31/01(2017 та протокол загальних зборів релігійної
громади Місцевої Церкви Євангельських Християн «Джерело Надії» в Дніпровському районі м. Києва від 31
січня 2017 року № 1:
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У зв'язку зі зміною рівня тарифів на електроенергію, центральне водопостачання та опалення, вивезення твердих побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, зростання вартості пального, матеріалів, запчастин,
інструменту, спецодягу та з метою оптимізації діяльності комунальних підприємств, що забезпечують виконання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій тощо ТОВ "Житлосервіс плюс" повідомляє,
що тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розраховані згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, надано до Київської міської державної адміністрації
для затвердження. Детальна інформація щодо обґрунтування перегляду тарифів, періодичності та строків надання послуг розміщена на інформаційних стендах у під'їздах будинків.

Зауваження і пропозиції приймаються до 26.05.2017 р. за адресою: вул. Мельникова, 83д.

1 ТОВ "Житлосервіс плюс" бульв Гашека Ярослава 8А 0,6094 0,7961 0,2225 0,0000 0,2409 0,0000 0,3168 0,0235 0,0000 0,0000 0,2235 0,3054 0,0288 0,0873 0,0000 0,8092 0,2891 0,4743 5,31 4,60 4,83 4,18

2 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Гетьмана Вадима 30Б 0,4410 1,0477 0,3528 0,0000 0,3694 0,0000 0,2405 0,0186 0,0000 0,0000 0,3184 0,5509 0,0044 0,0632 0,0000 0,8715 0,3293 0,5529 6,19 5,25 5,63 4,77

3 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Головка Андрія 12 0,8826 0,4865 0,3184 0,0000 0,4287 0,0000 0,2405 0,0067 0,0000 0,0000 0,0468 0,7265 0,0224 0,1266 0,0000 0,4564 0,7565 0,5398 6,05 4,45 5,50 4,05

4 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Гончара Олеся 22 0,6562 2,8620 0,0270 0,0000 0,2990 0,0000 0,2406 0,0333 0,0000 0,0000 0,2863 0,1011 0,0015 0,0942 0,0000 1,2463 0,6141 0,7754 8,68 7,46 7,89 6,78

5 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Єреванська 18А 0,8413 0,5262 0,2658 0,0000 0,1599 0,0000 0,2401 0,0036 0,0000 0,0000 0,1100 1,1157 0,0216 0,1206 0,0000 0,5614 0,2785 0,5094 5,70 5,12 5,18 4,65

6 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Златоустівська 47D49 0,1598 1,0118 0,0724 0,0000 0,3238 0,0000 0,2405 0,0042 0,0000 0,0000 0,1824 1,2534 0,0026 0,0229 0,0000 1,0377 0,3352 0,5576 6,25 5,36 5,68 4,87

7 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Мельникова 83Д 0,3333 0,7947 0,2654 0,0000 0,3975 0,0000 0,2404 0,0273 0,0000 0,0000 0,0941 1,0207 0,0101 0,0478 0,0000 0,6223 0,3668 0,5064 5,67 4,65 5,15 4,23

8 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Освіти 3А 0,2820 0,7416 0,1257 0,0000 0,5004 0,0776 0,2827 0,0352 0,0000 0,0000 0,3078 1,1611 0,0128 0,0404 0,0000 0,5049 0,3772 0,5339 5,98 4,80 5,44 4,36

9 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Павлівська 26/41 0,0390 0,4928 0,1699 0,0000 0,3531 0,0000 0,2404 0,0212 0,0000 0,0000 0,0573 1,7382 0,0049 0,0940 0,0000 0,3792 0,4867 0,4892 5,48 4,35 4,98 3,95

10 ТОВ "Житлосервіс плюс" вул Тургенєвська 46/11 0,1440 0,4459 0,1129 0,0000 0,3714 0,0835 0,2404 0,0171 0,0000 0,0000 0,1084 0,8512 0,0011 0,0207 0,0000 0,8813 0,4643 0,4491 5,03 3,91 4,57 3,55

Тарифи та структура 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

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)

1) Àäðåñà îá'ºêòà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ — ê³ìíàòè ¹ 8 (13,1 êâ.ì), ¹ 9 (15,7 êâ.ì), ÷àñòèíà ê³ìíàò äëÿ ïðîõîäó (11,0 êâ.ì) íà
öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàâíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "À"); Ïëîùà îðåíäè: 39,8 êâ.ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.01.2017 ð.— 356 431,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601,

ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî òåë.256-25-58; 256-25-54. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà
îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Íàö³îíàëüíèé äåïîçèòàð³é Óêðà¿íè" ïðèéìå íà ðîáîòó:
1 — êóð'ºð (1 ÷îë.)
2 — îáðîáëþâà÷ ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó (1 ÷îë.) 
Âàêàíñ³¿ â³äêðèò³ äëÿ ïðàö³âíèê³â ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Óìîâè ïðàö³: íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ð³âåíü çàðïëàòí³ — 1750 ãðí.
Îáîâ'ÿçêîâå çíàííÿ ïàêåòà îô³ñíèõ ïðîãðàì, ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ì.Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, á.17/8.
Êîíòàêòíà îñîáà: Îëåíà Êîçàêîâà Òåë. (067) 245-87-46.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 99,15 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-2 ïîâåðõàõ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 111 ³ì. Ñ.À.Êîâïàêà
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 7-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç áàëüíèõ òàíö³â), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364
äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2017— 1 940 450,00 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 4 938,45 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). Òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-12, 564-92-01.

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

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-

ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ó ãðí

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

1 1 Ïîâåðõ Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 16 52,40 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 28.02.2017

5% 4610,67

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



ÐÅÊËÀÌÀ
11 òðàâíÿ 2017 ð.

¹49 (4962)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Âòðà÷åíèé äèïëîì âèùî¿ îñâ³òè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà,

ñåð³ÿ ÏÂ ¹ 694605 âèäàíèé 24 ÷åðâíÿ 1986 ð. íà ³ì'ÿ Êðåé÷è Òîìàø ââàæàòè íåä³éñíèì.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëîñà, 6-à,
òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹222 íà âóë.Òóëóçè,6-à.Çàãàëüíà
ïëîùà 60,65 êâ.ì. Âàðò³ñòü — 1 119 300. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 14 286,60 ãðí.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ç ³íîçåìíî¿ ìîâè).Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè —2 ðîêè 364 äí³.Õàðàêòåðèñòèêà
îá'ºêòà äðóãîãî îá'ºêòà: 1 ïîâåðõ ÄÍÇ ¹649 íà âóë. Çîä÷èõ 10-à, çàãàëüíà ïëîùà 80,0 êâ.ì.
Âàðò³ñòü — 1 337 400,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 16 717,50 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü (àíãë³éñüêà ìîâà,õîðåîãðàô³ÿ).
Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè —2 ðîêè 364 äí³.Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. 450-07-15.

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

Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 149 çà àäðåñîþ: âóë.Ñâ³òëè÷íîãî ²âàíà,1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,7 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè),
ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 28.02.2017 ñòàíîâèòü— 439 050 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 9,91 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

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

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

Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 383 çà àäðåñîþ: âóë. Ãàðìàòíà, 41, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,80 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ïðîâåäåííÿ ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü ç ä³òüìè
äîøê³ëüíîãî â³êó), ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.01.2017 ñòàíîâèòü— 285 400,00
ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 6,43 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

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

TOB «Êîìôîðòíà Îñåëÿ» äîâîäèòü ðîçðàõóíêîâ³ ðîçì³ðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä

ò ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.Ðîçðàõóíêè âèêîíàí³ ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,

çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

íà çàòâåðäæåííÿ.Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü òà òåðì³íè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ

ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: ïð-ò.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,62 ïðîòÿãîì 14 äí³â ³ç äàòè îïóáë³êóâàííÿ.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/ì2 â ì³ñÿöü

1 ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 58 11,28

2 ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 60 11,28

3 ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 62 11,28

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ TOB "ÆÅÊ "Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ" ³íôîðìóº ìåøêàíö³â áóäèíê³â 6,
8, 12 ïî âóëèö³ Åðíñòà ïðî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Íîâ³ òàðèôè ñòàíîâèòèìóòü:
- áóä. Åðíñòà, 6 — 5,81
- äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 4,76
- áóä. Åðíñòà, 8 — 5,82
- äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 4,81
- áóä. Åðíñòà , 12 — 5,82
- äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 4,74
Âêàçàí³ òàðèôè çì³íþþòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â íà âîäó òà

åëåêòðîåíåðã³þ, ì³í³ìàëüíîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âíåñåííÿì çì³í (Ïîñòàíîâà ÊÌÓ
¹ 515 â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó) ó Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 869 ³ ïî÷íóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ â Äåïàðòàìåíò³ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ç ïèòàíü òàðèô³â çâåðòàòèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ TOB "ÆÅÊ "Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ"
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åðíñòà 12, îô. 62-à, òåë.: (044)501-59-15 äî 18.03.2016 ð.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "ÆÅÊ"Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ"

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:

202-61-77, 202-61-76.

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

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

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Óìîâè êîíêóðñó:

- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ
çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ
îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

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

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;

• çà íåîáõ³äíîñò³ ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó,ïðèäáàíí³
îáëàäíàííÿ òà ìåáë³â òà áóòè ãîòîâèì ïðèéìàòè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³
àêö³é äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ òà ó÷àñòíèê³â ÀÒÎ;

• íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè, áàëàíñîóòðèìóâà÷ó íå-
îáõ³äíî çä³éñíèòè àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êî-
ì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äî-
êóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1.Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåí-
í³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóð-
ñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

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

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

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

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âè-
òÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äî-
êóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîð-
ìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåð-
æàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé
âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³-
òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà - ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

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

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 02.06.2017 ðîêó î 14.00, çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, 4 ïîâåðõ, êàá. 415.

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

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ -çà 3 ðî-
áî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Àäðåñà: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé (40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ), 59-à

Ïëîùà: 15,0 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,
(ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-à, ì. Êè¿â, 03039,
òåë. (044) 257-23-37)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè —
8%

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 2 404,67 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

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

4 809,34 ãðí (áåç ÏÄÂ)

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

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
ð/ð 26000052742140
â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 
Êîä áàíêó 300711 

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóëèñÿ 24 êâ³òíÿ 2017 ðîêó

ç/ï Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò,

ãðí/ñòðîê âèêîíàííÿ,

êàëåíäàðíèõ äí³â

Ïåðåìîæåöü

êîíêóðñó

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 99,0 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Äîíåöüêà, 18, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì

3500/3
TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

2.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 20,7 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ.

×åõîâñüêèé, 11/23-á, ë³ò, "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì

2500/3 TOB "Ñàìñîí"

3.

Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 30.0 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Óøèíñüêîãî, 4, ë³ò. "2Ò"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóò îðåíäàðåì

3200/3
TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

4.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 90,4 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ñàêñàãàíñüêîãî, 69, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì

3500/5
TOB "Îö³íêà-

Êîíñàëò"

5.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 17,0 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ñàêñàãàíñüêîãî, 69, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì

3000/5
TOB "Îö³íêà-

Êîíñàëò"

6.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 892,0 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì, Êè¿â, âóë.

Ñòàðîâîêçàëüíà, 26, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì

4400/7
TOB

"ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ" 

7.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 348,8 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ðàéäóæíà, 6, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

3200/4
TOB

"ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

8

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 305,7 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ñâ³òëèöüêîãî, 23, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

3000/4
TOB

"ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ" 

9.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 340,4 êâ.ì, 

ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Êóë³á³íà, 3

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó, íà àóêö³îí³

3400/4
TOB

"ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

10.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 153,9 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà, 15à, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

3200/4
TOB

"ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

11

Íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè ïëîùåþ 1414,9 êâ.ì,

ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 6, ë³ò. À, Á, Â, Ã, Ê, Í, Î, Ï, ²

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

6000/3
TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

12.

Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 655,4 êâ.ì, ùî

ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ìîñêîâñüêà, 19/1, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ 

4000/20
ÒÎÂ "Îö³íî÷íà

êîìïàí³ÿ "Ì²ÑÒÎ"

¹

ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà

àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-

ðèñòèêà
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà

ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè 

çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè,

ãðí áåç ÏÄÂ

1

ÊÏ "Êè¿âê³íîô³ëüì" 

(áóëüâ. Øåâ÷åíêà, 3 

òåë. 279-79-64)

ï³äâàë ïðîñï. Ãàãàð³íà, 7 127,10 8
êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 102,94 13083,33 1962500,00

2 ï³äâàë ïðîñï. Ãàãàð³íà, 7 170,70 20
êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 295,06 50366,67 3022000,00

3 1 ïîâåðõ
ïðîñï. Ëåñÿ

Êóðáàñà, 8
132,43 20

êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 319,46 42306,67 2538400,00

4 1 ïîâåðõ
ïðîñï. Ëåñÿ

Êóðáàñà, 8
142,90 8

êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêäèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 113,76 16256,00 2438400,00

5 1 ïîâåðõ
ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî, 31
164,48 8

êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³ 146,33 24068,00 3610200,00

6 1 ïîâåðõ
ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî, 31
172,62 20

êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³ 371,23 64081,67 3844900,00

7

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3

Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà (03151,

Âîëèíñüêà, 21, òåë. 242-22-95)

2 ïîâåðõ
âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà,

12
10,0 7

ïðîäàæ òîâàð³â äèòÿ÷îãî

àñîðòèìåíòó

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 129,5 1295,00 222000,00

8

ÊÏ"Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-

ö³ÿ" (01001, Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, 234-23-24)

1, 2

ïîâåðõè,

ï³äâàë

âóë. Ãåðöåíà, 6, 

ë³ò. À
74,7

1% (äëÿ

ïëîù³ 20,

êâ.ì) 
ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿

îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.01.2017

4%

2 ðîêè 364 äí³

69,75 5209,97

1902100
15%

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî

ìàéíà
327,26 24446,27

9

ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (04070,

Íàáåðåæíå Øîñå, 2, 

254-65-27)

íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíö³ÿ

"²íäóñòð³àëüíà"

Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî

òðàìâàÿ

18,47 8

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³

207,16

9447,64 948700,0
12,06

18

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

466,12
Âñüîãî: 30,53

10
íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíö³ÿ "Ãåðî¿â

Ñåâàñòîïîëÿ"

Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî

òðàìâàÿ

11,98 8

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³

197,00

8676,41 775100,0014,25

18

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

443,25
Âñüîãî: 26,23

11
íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíö³ÿ

"Ïîë³òåõí³÷íà"

Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî

òðàìâàÿ

11,94 8

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³

197,00

8987,74 795200,0014,97

18

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

443,26
Âñüîãî: 26,91

12
íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíö³ÿ "Ïîëüîâà"

Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî

òðàìâàÿ

12,04 8

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³

207,16

9332,19 830000,00
14,67

18

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

466,12
Âñüîãî: 26,71

13
íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíö³ÿ "Ãàðìàòíà"

("ÍÀÓ")

Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî

òðàìâàÿ

14,38 8

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2017

2 ðîêè 364 äí³

207,16

8688,80 827500,0012,25

18

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

466,11
Âñüîãî: 26,63

14
íåæèòëîâ³

ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíö³ÿ "²âàíà

Ëåïñå"

Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî

òðàìâàÿ

12,14 18

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ïðîâåäåííÿì îñíîâíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî
êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â Ì³æíàðîäíîìó âèñòàâêîâîìó
öåíòð³, ðîáîòó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó áóäå ïîäîâæå-
íî: ó í³÷ ³ç 11 íà 12 òðàâíÿ — íà äâ³ ãîäèíè, ó í³÷ ³ç 12 íà
13 òðàâíÿ òà ç 13 íà 14 òðàâíÿ — íà òðè ãîäèíè.

Ðàçîì ³ç òèì, ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ îñòàíí³õ ïî¿çä³â ìåò-
ðîïîë³òåíó áóäå îðãàí³çîâàíî ïåðåâåçåííÿ íà ìàðøðó-
òàõ, ùî ïðîõîäÿòü á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî, à ñàìå:
� òðîëåéáóñíèõ — ¹¹ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30,

37, 41, 45, 50Ê;
� òðàìâàéíèõ — ¹¹ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;
� àâòîáóñíèõ çâè÷àéíîãî ðåæèìó ðóõó — ¹¹ 18, 20,

37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;
� àâòîáóñíèõ ó ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³ — ¹¹ 150,

155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502,
516, 530, 537, 586.
� Ðîáîòó ôóí³êóëåðà ïîäîâæàòü ó í³÷ ³ç 11 íà 12 òðàâ-

íÿ — äî 01.30, ó í³÷ ³ç 12 íà 13 òðàâíÿ òà ç 13 íà 14 òðàâ-
íÿ — äî 02.30 �

² ÕÎ× äåñÿòü ðîê³â — öå íåâåëèêèé
ïðîì³æîê ÷àñó â ³ñòîð³¿, ïðîòå ñüîãî-
äí³ ìîæíà ñêàçàòè, ùî åòàï ôîðìó-
âàííÿ ³ ñòàíîâëåííÿ ïðèíöèïîâî íî-
âîãî àðõ³âó âæå ïîçàäó, îñê³ëüêè Öåí-
òðàëüíèé äåðæàâíèé åëåêòðîííèé àð-
õ³â ïîñ³â íàëåæíå ì³ñöå â ñèñòåì³ Óêðà-
¿íè.

Ç ïåðøèõ ðîê³â ä³ÿëüíîñò³ óñòàíî-
âà ñòàëà íàóêîâî-ìåòîäè÷íèì öåí-
òðîì ç ïèòàíü óïðîâàäæåííÿ òà îð-
ãàí³çàö³¿ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòî-
îá³ãó, ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè â åëåê-
òðîíí³é ôîðì³, òåõíîëîã³é çáåð³ãàííÿ
òà âèêîðèñòàííÿ ¿õ ³íôîðìàö³¿. Çà äå-
ñÿòü ðîê³â òóò ðîçðîáëåíî, ñõâàëåíî
òà âïðîâàäæåíî á³ëüøå 50 íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê, 17 ç ÿêèõ ãà-
ëóçåâîãî õàðàêòåðó.

«Íàø³ ôàõ³âö³ áåðóòü ó÷àñòü ó ï³ä-
ãîòîâö³ ïðîåêò³â çàêîíîäàâ÷èõ òà íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ñòîñóþ-
òüñÿ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó òà
åëåêòðîííèõ äîâ³ð÷èõ ïîñëóã, óíîð-
ìóâàííÿ ðîáîòè ³ç åëåêòðîííèìè äî-
êóìåíòàìè â Óêðà¿í³ òà ¿õ ï³äãîòîâêè

äî ïåðåäà÷³ íà àðõ³âíå çáåð³ãàííÿ.
Çîêðåìà Óêðäåðæàðõ³âîì ó ñï³âïðà-
ö³ ç íàìè ï³äãîòîâëåíî òà çàòâåðäæå-
íî íàêàçîì Ì³í’þñòó íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèé àêò «Ïîðÿäîê ðîáîòè ç åëåê-
òðîííèìè äîêóìåíòàìè ó ä³ëîâîäñòâ³
òà ¿õ ï³äãîòîâêè äî ïåðåäàâàííÿ íà
àðõ³âíå çáåð³ãàííÿ», ÿêèé âñòàíîâëþº
ºäèí³ âèìîãè ùîäî ñòâîðåííÿ åëåê-
òðîííèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ ïîðÿäîê
¿õ ï³äãîòîâêè äî àðõ³âíîãî çáåð³ãàí-
íÿ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, óñòà-
íîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, — ðîçïîâ³ëà
«Õðåùàòèêó» çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî åëåêòðîí-
íîãî àðõ³âó Óêðà¿íè Ëþäìèëà Ïàëà-
ìàð÷óê.— Ó ðîçð³ç³ âèìîã ñüîãîäåííÿ,
âïåðøå â àðõ³âí³é ïðàêòèö³ Óêðà¿íè
åëåêòðîííèé àðõ³â íàïðèê³íö³ 2009
ðîêó ðîçïî÷àâ ó ìåæàõ ³í³ö³àòèâíîãî
äîêóìåíòóâàííÿ â³äá³ð, ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè ö³ííîñò³ òà ñòâîðåííÿ òå-
ìàòè÷íèõ êîëåêö³é âåá-ðåñóðñ³â. Íè-
í³ íà çáåð³ãàíí³ çíàõîäÿòüñÿ 149 àðõ³â-
íèõ êîï³é âåá-ñàéò³â ó ñêëàä³ 11 òå-
ìàòè÷íèõ êîëåêö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðå-

çèäåíòñüêèì, ïàðëàìåíòñüêèì òà ì³ñ-
öåâèì âèáîðàì â Óêðà¿í³ 2010-2014
ðð., ×îðíîáèëüñüê³é êàòàñòðîô³, ïðî-
âåäåííþ ªâðî-2012, áåçñìåðòí³é ñïàä-
ùèí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, êóëüòóðí³é ñïàä-
ùèí³ Óêðà¿íè ó ñâ³ò³, Ïåðåìîç³ íàä íà-
öèçìîì ó ªâðîï³, Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³
2013-2014 ðð. òîùî».

Ëþäìèëà Âàñèë³âíà äîäàëà, ùî àê-
òóàëüíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ àðõ³-
âó º ïðèéìàííÿ íà çáåð³ãàííÿ åëåê-
òðîííèõ ³íôîðìðåñóðñ³â çàãàëüíî-
äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó
ôîðì³ áàç äàíèõ òà âåá-ñàéò³â, ùî
ñòâîðåí³ â ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ îð-
ãàí³â, óñòàíîâ, ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³-
çàö³é òà ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ðå-
îðãàí³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿.

Àðõ³â ñï³âïðàöþº ç øèðîêèì êî-
ëîì ä³ÿ÷³â íàóêè, îñâ³òè, êóëüòóðè ùî-
äî ïåðåäàííÿ íà çáåð³ãàííÿ ¿õ âëàñ-
íèõ äîêóìåíò³â, ñòâîðåíèõ â åëåê-
òðîíí³é ôîðì³, òàêèõ ÿê ëèñòóâàííÿ
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, åëåêòðîíí³ ðó-
êîïèñè, ñòîð³íêè â åëåêòðîííèõ äî-
â³äíèêàõ òà ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, ôî-
òî-, àóä³î- òà â³äåîäîêóìåíòè, ïîâ³-
äîìèëà ïàí³ Ïàëàìàð÷óê.

«Ñåðåä ïëàí³â åëåêòðîííîãî àðõ³-
âó íà ìàéáóòíº ïð³îðèòåòíèì çàâäàí-
íÿì º ïîáóäîâà öåíòðàë³çîâàíîãî ñõî-
âèùà äàíèõ åëåêòðîííî¿ (öèôðîâî¿)
äîêóìåíòàö³¿. Íà æàëü, íåäîñòàòí³ñòü
äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ íåãàòèâíî ïî-
çíà÷èëàñÿ íà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³é
áàç³, ÿêà íàðàç³ íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñ-
íèì ñòàíäàðòàì ³ ïîòðåáàì òà íå äàº
çìîãè ïëàíîì³ðíî ïîïîâíþâàòè Íà-
ö³îíàëüíèé àðõ³âíèé ôîíä åëåêòðîí-
íèìè äîêóìåíòàìè. Ïîïðè ö³ òà ³íø³
òðóäíîù³ àðõ³â ïðîäîâæóº íåâïèííî
âèêîíóâàòè çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿, ùî
ïîêëàäåí³ íà íüîãî äåðæàâîþ, — çà-
ïåâíèëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåí-
òðàëüíîãî äåðæàâíîãî åëåêòðîííîãî
àðõ³âó Óêðà¿íè.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñåðåä ³íøèõ ïð³îðè-
òåò³â — ðåàë³çàö³ÿ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó
ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ åëåê-
òðîííèõ äîêóìåíò³â â³ä Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äî Öåí-
òðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó âèùèõ
îðãàí³â âëàäè óïðàâë³ííÿ äåðæàâè òà
ïåðåäàâàííÿ ¿õ íà çáåð³ãàííÿ äî Öåí-
òðàëüíîãî äåðæàâíîãî åëåêòðîííîãî
àðõ³âó, ïîáóäîâà ºäèíî¿ çàãàëüíî¿ áà-
çè äàíèõ, ÿêà ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî
äîêóìåíòè Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî
ôîíäó, ïîãëèáëåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-
ïðàö³ ³ç êîëåãàìè ùîäî âèð³øåííÿ
ïèòàíü ïðèéìàííÿ-ïåðåäàííÿ, îáë³-
êó, çáåðåæåíîñò³ òà íàäàííÿ äîñòóïó
äî äîêóìåíò³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³,
à òàêîæ îöèôðóâàííÿ äîêóìåíò³â òà
¿õ åëåêòðîííîãî îïèñóâàííÿ.

«Ï³äñóìîâóþ÷è ä³ÿëüí³ñòü Öåí-
òðàëüíîãî äåðæàâíîãî åëåêòðîííîãî
àðõ³âó Óêðà¿íè çà äåñÿòü ðîê³â ñë³ä ñêà-
çàòè, ùî çà öåé ÷àñ óñòàíîâà çì³íèëà-
ñÿ, ³íøèì ñòàâ ³ çì³ñò ðîáîòè, â³äáó-
ëîñÿ ñòàíîâëåííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³-
àëó. Çâè÷àéíî, ùå íå âñå âäàºòüñÿ çðî-
áèòè òàê, ÿê õîò³ëîñÿ á. Àëå ìè ïðàã-
íåìî, ùîá ðåçóëüòàòè íàøî¿ ðîáîòè
â³äïîâ³äàëè âèìîãàì ÷àñó ùîäî çáå-
ðåæåííÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ñó÷àñíî¿ ö³í-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ — äîêóìåíò³â òà ³íøèõ
ðåñóðñ³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³», — çà-
çíà÷èëà Ëþäìèëà Ïàëàìàð÷óê �

Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè òðàíñïîðòó ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ «ªâðîáà÷åííÿ-2017»

Ñòîëè÷í³ ÎÑÍ ïîäàëè ïðîïîçèö³¿ 
íà 2,4 ìëí ãðí ó ðàìêàõ ì³ñüêîãî 
êîíêóðñó ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ðîçâèòêó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÄÂ² ÎÑÍÎÂÍ² ëîêàö³¿ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ 14 òðàâíÿ, â
äåíü ªâðîïè,— Ñîô³éñüêà ïëîùà òà Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðè-
êî-àðõ³òåêòóðíèé ìóçåé «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ»,— ïîâ³äîìè-
ëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ
Ìàðèíà Õîíäà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â «Óêð³íôîðì³»: «Â³ä
ªâðîáà÷åííÿ äî Äíÿ ªâðîïè: ñòîëèöÿ äèâóº ùîäíÿ».

Òàê, ó íåä³ëþ, 14 òðàâíÿ, î 12.00 ñòàðò çàãàëüíîì³ñüêèì
çàõîäàì äàñòü îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³ Äíÿ ªâðîïè çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà äåðæàâè òà
ì³ñòà, ãîëîâè Ïðåäñòàâíèöòâà ªÑ â Óêðà¿í³, ïðåäñòàâíèê³â
ïîñîëüñòâ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, àêðåäèòîâàíèõ â Óêðà¿í³. Ã³ìí
Óêðà¿íè òà ã³ìí ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ïðîçâó÷àòü ó âèêî-
íàíí³ Äåðæàâíîãî àêàäåì³÷íîãî åñòðàäíî-ñèìôîí³÷íîãî
îðêåñòðó Óêðà¿íè òà Çâåäåíîãî â³éñüêîâîãî îðêåñòðó 
Êè¿âñüêîãî ãàðí³çîíó.

Íà ëîêàö³¿ «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» óñå áóäå ïðèñâÿ÷åíå
ìèñòåöòâó ì³æ ìèðîì ³ â³éíîþ. Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ö³º¿ çî-
íè ãîñòèííîñò³ â³äáóäóòüñÿ çóñòð³÷³ ãðîìàäñüêèõ ³ êóëüòóð-
íèõ ä³ÿ÷³â ³ç á³éöÿìè ÀÒÎ, òåìàòè÷í³ ìàéñòåð-êëàñè òà
ïîä³óìí³ äèñêóñ³¿ �

Äåíü ªâðîïè ó Êèºâ³: çáèðàºìîñÿ 
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ 14 òðàâíÿ

4 ÒÐÀÂÍß çàâåðøèâñÿ ÷åðãîâèé åòàï (ïîäàííÿ ïðîåêò³â)
ì³ñüêîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ (ÎÑÍ) ì. Êèºâà. Òàê, â³ä ñòîëè÷íèõ ÎÑÍ ïîäàíî 30 ïðî-
åêò³â íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 2,4 ìëí ãðí ³ç 9 ðàéîí³â ñòî-
ëèö³.

ßê çàçíà÷èëè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é, ïîä³áíèé
êîíêóðñ ì³ñöåâèõ ³í³ö³àòèâ óæå âï’ÿòå ïðîâîäèòüñÿ òà ô³-
íàíñîâî çàáåçïå÷óºòüñÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Êîíêóðñíà
êîì³ñ³ÿ, ÿêó î÷îëþº çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ, ïëàíóº äî ê³íöÿ òðàâíÿ âèçíà÷èòè ïðîåêòè-ïåðå-
ìîæö³ ³ç íàäàííÿì çàãàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ äî 2 ìëí ãðí.

Çàçíà÷èìî, ùî íà âèêîíàííÿ çàõîä³â ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ó ì. Êèºâ³ íà 2017-2019 ðð.» Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é îðãàí³çàö³éíî çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ â 2017
ðîö³ ì³ñüêîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ÎÑÍ ì. Êèºâà �

Ïðàö³âíèêè ÖÄÅÀ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ «²Ò á³çíåñ ó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³ Óêðà¿íè.
Ä³àëîã á³çíåñó òà âëàäè»

10 ðîê³â ïîøóê³â 
³ çäîáóòê³â

Çàâòðà ñâ³é 10-ð³÷íèé þâ³ëåé ñâÿòêóâàòèìå Öåíòðàëüíèé äåðæàâ-

íèé åëåêòðîííèé àðõ³â Óêðà¿íè, ÿêèé º íàéìîëîäøèé ñåðåä ñâî¿õ

«êîëåã». Ñâîãî ÷àñó â³í áóâ ñòâîðåíèé â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ óðÿäó òà ïîêëèêàíèé ïîïîâíþâàòè Íàö³îíàëüíèé àðõ³âíèé ôîíä

åëåêòðîííèìè äîêóìåíòàìè òà ³íôîðìàö³éíèìè ðåñóðñàìè, äîêó-

ìåíòàìè â åëåêòðîíí³é ôîðì³.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»
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