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íîâèíè

ÒÀÊ, Ó ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÌÓ ðàéî-
í³ äî êóðîðòíîãî ñåçîíó ãîòîâ³ 
8 ïëÿæ³â — «Ìîëîä³æíèé», «Âå-
íåö³ÿ», «Çîëîòèé», «Ïåðåäì³ñòíà
Ñëîá³äêà», «Äèòÿ÷èé», «Ðàéäó-
ãà», «Òåëüá³í», «Öåíòðàëüíèé»; â
Îáîëîíñüêîìó — «Âåðáíèé» ³ «Ïó-
ùà-Âîäèöÿ»; ó Äåñíÿíñüêîìó —
ïëÿæ «×îðòîðèé».

Ùå ó ñòîëèö³ ï³äãîòîâëåí³ 17
çîí â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäíèõ îá’ºê-
ò³â, àëå áåç ìîæëèâîñò³ êóïàííÿ.
Öå «Äîâáè÷êà», «Ë³ñîâà», «Ðóñà-
í³âñüêà êîñà», «Áåðåçíÿêè», «Âå-
ñåëêà»,«Âåðõíÿ»,«Íàòàëêà»,«Ðåäü-
÷èíà», «Á³ëà», «Òðîºùèíà», «Ãà-
ëåðíà», «Îñîêîðêè», «Ñîíÿ÷íà»,
«Ñâÿòîøèí», «Ãîëóáà», «Ñè-
íüîîçåðíà» òà «Ñîâñüêà áàëêà».
Êóïàëüíèé ñåçîí â³äêðèâàþòü
ï³ñëÿ òîãî, ÿê òåìïåðàòóðà âîäè
ñÿãíå +18 ãðàäóñ³â.

«Äóæå âàæëèâî, ùî öüîãî ðî-
êó ìè ïîïîâíèëè ïàðê ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ òåõí³êè ÊÏ «Ïëåñî»

á³ëüø í³æ íà 10 àâòîìîá³ë³â. Çîê-
ðåìà öå òåõí³êà äëÿ ïðèáèðàí-
íÿ ïëÿæ³â, êîòð³ ìè òåñòóºìî.
Ïëàíóºìî çðîáèòè êàïðåìîíò
äåâ’ÿòè ñòàö³îíàðíèõ âáèðàëåíü,
à òàêîæ âñòàíîâèòè ÷îòèðè òó-
àëåòè êîíòåéíåðíîãî òèïó, ùî
ïðèñòîñîâàí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ
ëþäüìè ³ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè. Òàêîæ õî÷ó çàçíà÷èòè,
ùî íà òåðèòîð³¿ ïëÿæ³â, òóò, â
Ã³äðîïàðêó, ïðàöþº ñèñòåìà çáî-
ðó ñòîê³â. Ðîáîòà òàêèõ î÷èñíèõ
ñïîðóä äàº çìîãó íå çàáðóäíþ-

âàòè âîäîéìèùà»,
— ïîâ³äîìèâ ï³ä
÷àñ ³íñïåêö³¿ ïëÿ-
æ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ.

Â³í òàêîæ çâåðíóâ óâàãó íà òå,
ùî ì³ñòî ñèñòåìíî óäîñêîíàëþº
ïèòàííÿ áåçïåêè íà ïëÿæàõ.

«Âåëèêà ïðîáëåìà — öå íå-
ùàñí³ âèïàäêè íà âîä³. Ëþäè ÷àñ-

òî íå çíàþòü åëåìåíòàðíèõ ïðà-
âèë ïîâåä³íêè á³ëÿ âîäîéìèù,
òîæ ó ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó ñüîãî-
äí³ ÷åðãóþòü 120 ïðåäñòàâíèê³â
ïëÿæíîãî ïàòðóëÿ», — çàçíà÷èâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Äî ñëîâà, óñ³ ðÿòóâàëüíèêè
ïðîéøëè ðåòåëüíèé â³äá³ð, òåñ-
òóâàííÿ ó áàñåéí³ òà ñï³âáåñ³äó ç
ìîäåëþâàííÿì êðèçîâèõ ñèòó-
àö³é, à òàêîæ ìàþòü ïðîôåñ³éíó
ï³äãîòîâêó — 52 ãîäèíè íàâ÷àí-
íÿ ç ³íñòðóêòîðàìè.

Ðÿòóâàëüí³ ïîñòè îñíàùåí³ ñó-
÷àñíèì ñïåö³àë³çîâàíèì îáëàä-
íàííÿì: 2 ã³äðîöèêëè, 10 ìîòîð-
íèõ ÷îâí³â, òþáè íîâîãî ïîêî-
ë³ííÿ, ñàïáîðäè òà äåô³áðèëÿòî-
ðè. Äî ïî÷àòêó ë³òíüîãî ñåçîíó
ôàõ³âö³ ïðîâåëè ðîáîòè ç âîäî-
ëàçíîãî îáñòåæåííÿ òà î÷èñòêè
ï³äâîäíî¿ ÷àñòèíè àêâàòîð³¿ ïëÿ-
æ³â, âñòàíîâèëè îãîðîäæóâàëüí³
áó¿ òà îôîðìèëè ïàñïîðòè ï³ä-
âîäíî¿ ÷àñòèíè.

Äëÿ êóïàííÿ ìàëîìîá³ëüíèõ
ãðóï íàñåëåííÿ íà ïëÿæàõ «Äè-
òÿ÷èé», «Çîëîòèé» òà «Ïóùà-Âî-
äèöÿ» ì³ñòî ïðèäáàëî 5 êð³ñåë-
àìô³á³é, êîðèñòóâàòèñÿ ÿêèìè
äîïîìîæå ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâ-
ëåíèé ïåðñîíàë.

«Äî êóïàëüíîãî ñåçîíó â çî-
íàõ â³äïî÷èíêó «Äèòÿ÷à», «Çîëî-
òà» òà «Âåñåëêà» ïðîâåäåíî ñàí³-
òàðíó ï³äñèïêó ï³ñêó òà î÷èñòêó
òåðèòîð³é â³ä ïîáóòîâîãî ñì³ò-
òÿ, êîìïëåêñè ïðîòèëåïòîñï³ðîç-
íèõ, ïðîòèêë³ùîâèõ ³ ïðîòèìà-
ëÿð³éíèõ çàõîä³â. Ðîçêîíñåðâî-

âàíî òà âñòàíîâëåíî êîíòåéíå-
ðè òà óðíè äëÿ ñì³òòÿ, òàï÷àíè,
êàá³íêè äëÿ ïåðåîäÿãàííÿ, ôîí-
òàí÷èêè äëÿ ïèòíî¿ âîäè. Ïðî-
âåäåíî äåç³íôåêö³þ òà ïðîìèâ-
êó âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³, ïîâåðõ-
í³ âîäîéì ³ ï³ñêó (´ðóíòó), ëàáî-
ðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ ïðîá ïèò-
íî¿ âîäè. Òàêîæ óêëàäåíî äîãî-
â³ð íà âèëîâ, ñòåðèë³çàö³þ, óòðè-

ìàííÿ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí», — çà-
çíà÷èâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê äèðåêòî-
ðà Äåïàðòàìåíòó
ì³ñüêîãî áëàãîóñò-

ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà Òàðàñ Ïàí÷³é.

«Âïåðøå â ³ñòîð³¿ Êèºâà òðè
ïëÿæ³ — «Äèòÿ÷èé», «Çîëîòèé» òà
«Ïóùà-Âîäèöÿ» — çäîáóëè «Ì³æ-
íàðîäíèé çíàê ÿêîñò³» ïðîãðàìè
«Áëàêèòíèé ïðàïîð». Öå —
ºâðîïåéñüêà íàãîðîäà, ÿêà ùî-
ð³÷íî âðó÷àºòüñÿ ïëÿæàì ³ ïðè-
÷àëàì,äå âîäà â³äïîâ³äàº âèñîêèì
ñòàíäàðòàì ÿêîñò³ òà ïðèäàòíà
äëÿ áåçïå÷íîãî êóïàííÿ. Â³äïî-
â³äí³ñòü êðèòåð³ÿì «Áëàêèòíîãî
ïðàïîðà» âèìàãàº äîòðèìàííÿ
ñóâîðèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ âî-
äîéìèù, áåçïåêè òà åêîëîã³÷íî-

ãî ïðîñâ³òíèöòâà»,
— ïîÿñíèâ äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåí-
òó ì³ñüêîãî áëàãî-
óñòðîþ òà çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Àíäð³é
Ô³ùóê �

Ïëÿæ³ ãîòîâ³ äî ñåçîíó
� Ó ñòîëèö³ îáëàøòîâàíî 11 òåðèòîð³é â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè òà 17 êóòî÷ê³â 

á³ëÿ âîäíèõ îá’ºêò³â, àëå áåç ìîæëèâîñò³ êóïàííÿ

Öüîãî ðîêó ïàñïîðòè ãîòîâíîñò³ îòðèìàëè 11
ñòîëè÷íèõ ïëÿæ³â. Òàêîæ ï³äãîòîâëåí³ 17 çîí â³ä-
ïî÷èíêó á³ëÿ âîäíèõ îá’ºêò³â, àëå áåç ìîæëèâîñò³
êóïàííÿ. Îêð³ì òîãî, â³äíåäàâíà íà ïëÿæàõ ó Ã³ä-
ðîïàðêó çàïðàöþâàëà ñèñòåìà î÷èùåííÿ ñòîê³â,
ùî çíà÷íî ïîêðàùèòü ñòàí âîäîéìèù. Öüîãîð³÷ ó
çîíàõ â³äïî÷èíêó ÷åðãóâàòèìóòü 120 ïðåäñòàâ-
íèê³â ïëÿæíîãî ïàòðóëÿ.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ 
ïðî¿çäó â ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ —
êîðèãóâàííÿ,
ùî äîçâîëèòü òåõí³÷íî 
ï³äòðèìóâàòè ãàëóçü

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ì³ñüêîìó òðàíñïîð-

ò³ çá³ëüøèòüñÿ ëèøå íà ñóìó, ùî äî-

çâîëèòü ï³äïðèºìñòâàì óòðèìóâàòè íà-

ÿâíèé ïàðê ó òåõí³÷í³é ñïðàâíîñò³. Ïðî

öå â ³íòåðâ’þ âèäàííþ «Ñåãîäíÿ» ïî-

â³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«²ç ìîìåíòó îñòàííüîãî ï³äâèùåí-

íÿ òàðèôó íà ïðî¿çä çàï÷àñòèíè ïîäî-

ðîæ÷àëè â ñåðåäíüîìó íà 20%, âàð-

ò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà çá³ëüøèëàñÿ

â 1,4 ðàçó (ç 16 äî 23,15 ãðí/ë), à âàð-

ò³ñòü øèí — ó 1,5 ðàçó (ç 3826 äî 5799

ãðí). Öèôð, êîòð³ àðãóìåíòóþòü ï³äíÿò-

òÿ òàðèô³â, ïîâ³ðòå, ÷èìàëî. Àëå ñïðà-

öüîâóº ëþäñüêèé ôàêòîð —ìè òàê³ æ ëþ-

äè, ÿê óñ³, òà íå ìîæåìî äîçâîëèòè ñî-

á³ ïåðåêëàñòè âèñîê³ òàðèôè íà æèòå-

ë³â ì³ñòà»,— çàóâàæèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

íàçèâàº íèí³øí³ çì³íè ó âàðòîñò³ òà-

ðèô³â íå ï³äâèùåííÿì, à êîðèãóâàí-

íÿì. Çà éîãî ñëîâàìè, öå äîçâîëèòü ³

äàë³ ðåìîíòóâàòè àâòîáóñè, òðîëåéáó-

ñè, òðàìâà¿, âàãîíè ìåòðî, à òàêîæ çà-

êóïîâóâàòè â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ ïà-

ëèâíî-ìàñòèëüí³ òà âèòðàòí³ ìàòåð³-

àëè, äåòàë³ òîùî.

«ßêùî ìè íå áóäåìî ðåìîíòóâàòè

òðàíñïîðò, òî äóæå ñêîðî ç³òêíåìîñÿ ç

ïðîáëåìîþ áåçïåêè, ùî íåïðèïóñòè-

ìî»,— íàãîëîñèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Ó öåíòð³ ì³ñòà 
îáìåæàòü ðóõ àâòî

Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñóñï³ëüíî-ìèñ-

òåöüêî¿ àêö³¿ òà êîíöåðòó «ÁÅÇÂ²Ç» ó

ñòîëèö³ çàáîðîíÿòü ðóõ óñ³õ âèä³â

òðàíñïîðòó, øëÿõ êóðñóâàííÿ ÿêèõ ïðî-

õîäèòü ÷åðåç ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ çàõî-

äó. Òàê, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîíòàæó òà

äåìîíòàæó ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é íà

ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ïåðåêðèþòü ïåð-

øó ñìóãó ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ ç³ ñòî-

ðîíè «Óêðà¿íñüêîãî äîìó» äî 23.00 13

÷åðâíÿ.Òàêîæ áóäå ïåðåêðèòî ðóõ àâ-

òî: ³ç 22.00 9 ÷åðâíÿ äî 06.00 11 ÷åðâ-

íÿ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ (â³ä Âîëî-

äèìèðñüêîãî óçâîçó äî Ïîøòîâî¿ ïëî-

ù³); â³ä âóë. Ì. Ãðóøåâñüêîãî äî Ïåò-

ðîâñüêî¿ àëå¿; â³ä âóë.Òðüîõñâÿòèòåëü-

ñüêî¿ äî ïåðåòèíó ç âóë. Êîñòüîëüíîþ;

âóë. Ìèõàéë³âñüêó íà ïåðåòèí³ ç âóë.

Êîñòüîëüíîþ; â³ä âóë. Õðåùàòèê äî

âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî; ³ç 8.00 10 ÷åðâ-

íÿ äî 24.00 11 ÷åðâíÿ âóë. Õðåùàòèê

äî âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, âóë.

Âåëèêó Æèòîìèðñüêó, âóë. Âîëîäèìèð-

ñüêó òà Ñîô³éñüêó ïëîùó äî Âîëîäè-

ìèðñüêîãî ïðî¿çäó.

Îêð³ì òîãî, äî 23.00 13 ÷åðâíÿ áó-

äå ïåðåêðèòî ï³äçåìí³ ï³øîõ³äí³ ïå-

ðåõîäè â³ä ô³ëàðìîí³¿ äî âèõîäó ç

«Óêðà¿íñüêîãî äîìó».
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Öüîãîð³÷ íà ïëÿæàõ ñòîëèö³ ÷åðãóâàòèìóòü 120 ïðåäñòàâíèê³â ïëÿæíîãî ïàòðóëÿ, ÿê³ ïðîéøëè ðåòåëüíèé â³äá³ð òà ìàþòü â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 384 від 1  червня 2017 року

Відповідно до рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва
на 2017 рік», від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально%економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на
2016%2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1. Çä³éñíèòè ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³ 921 859,54

ãðí (äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò

ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 54 êîï³éêè), ïåðåä-

áà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîá-

ëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äî-

ðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019 ðîêè, çà íàïðÿ-

ìàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà

çâ³òíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-

ëåíü äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³ä-

íî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-

âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêî-

ï³âà Â. Â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 01.06.2017 ¹ 384

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Ïðîãðàìè âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âè-

êîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019 ðîêè»

ãðîìàäñüêèì ïðèéìàëüíÿì äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5
1 Представництво громадської

організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

15 985.20 Придбання господарського
інвентарю для комунального
підприємства по утриманню
зелених насаджень
Шевченківського району м.Києва

Балицька О.Є.

2 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

13 094.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Багговутівська, 28 
в Шевченківському рEні м.Києва

Банас Д.М.

3 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

17 189.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул. Половецька, 14 
в Шевченківському рEні м.Києва

Банас Д.М.

4 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

20 465.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Печенізька, 8 
в Шевченківському рEні м.Києва

Банас Д.М.

5 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

22 334.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Мельникова, 32 
в Шевченківському рEні м.Києва

Банас Д.М.

6 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

25 589.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Пугачова, 11E15 
в Шевченківському рEні м.Києва

Банас Д.М.

7 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

45 369.40 Придбання шкільних меблів для
спортивної зали та кімнат для
переодягання для спеціалізованої
школи ІEІІІ ступенів №139 з
поглибленим вивченням
математики Шевченківського 
рEну м.Києва

Банас Д.М.

8 Громадська організація
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"

49 598.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
вул.Отто Шмідта, 35/37 в
Шевченківському рEні м.Києва

Банас Д.М.

9 Громадська організація 
"Київ E наше місто"

46 800.00 Придбання лавок для
комунального підприємства
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району м.Києва"

Бродський В.Я.

10 Громадська організація 
"Київ E наше місто"

15 600.00 Придбання лавок для
дошкільного навчального закладу
(яслаEсадок) комбінованого типу
№293 Шевченківського району
м.Києва

Бродський О.Я.

11 Громадська організація 
"Київ E наше місто"

44 200.00 Придбання лавок для
комунального підприємства
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району м.Києва"

Бродський О.Я.

12 ГО "Солідарність жінок" 5 895.36 Придбання будівельних
матеріалів та кілець для
баскетболу з сіткою для
комунального підприємства
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дарницького району м.Києва"

Дегтярьова Л.В.

13 ГО "Солідарність жінок" 15619.10 Придбання будівельних
матеріалів для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дарницького району м.Києва"

Дегтярьова Л.В.

14 ГО "Солідарність жінок" 31 996.20 Придбання ламп та датчиків руху
для об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
"Декабристів E 6"

Дегтярьова Л В.

15 Благодійний фонд
"Київміськбуд"

3 402.00 Придбання шуруповертів для
комунального підприємства
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Деснянського району м.Києва"
ЖЕД №305

Зубко Ю.Г.

16 Громадська організація 
"ЦЕНТР ПЛЮС"

18 240.00 Придбання лінолеуму для
дошкільного навчального закладу
№486 Подільського рEну м.Києва

Мондриївський В.М.

17 Громадська організація 
"ЦЕНТР ПЛЮС"

35 508.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для дошкільного
навчального закладу №188
Подільського рEну м.Києва

Мондриївський В.М.

18 Благодійний фонд
"Солом’янка"

10 162.00 Придбання кухонного посуду для
середньої загальноосвітньої
школи №67 м.Києва

Непоп В.І.

19 Благодійний фонд
"Солом’янка"

20 772.43 Придбання металопластикових
віконних блоків для середньої
загальноосвітньої школи №67
м.Києва

Непоп В.І.

20 Благодійний фонд
"Солом’янка"

22 680.00 Придбання дитячих ковдр для
дошкільного навчального закладу
№334 Солом'янського рEну
м.Києва

Непоп В.І.

21 Громадська організація "Спілка
розвитку сучасного мистецтва
Дніпровського району
м.Києва"

79 951.00 Придбання будівельних
матеріалів для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва"
ЖЕД №402 (вул.Червоноткацька,
буд. 11/11, вул.Пожарського,
буд.15,8)

Новіков 0.0.

22 Громадська організація
"Інститут Політичної Освіти"

9 230.00 Придбання меблів для гімназії
№191 ім.П.Г.Тичини з
поглибленим вивченням
іноземних мов Дніпровського 
рEну м.Києва

Росляков В.В.

23 Громадська організація
"Інститут Політичної Освіти"

12 280.00 Придбання фарби та бетонних
клумб для житловоEбудівельного
кооперативу "Механізатор"
м.Києва

Росляков В.В.

24 Громадська організація "ДАК" 28 039.20 Придбання поштових скриньок
для об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
"Олевський" м.Києва

Сагайдак І.В.

25 Громадська організація
"Соціальний Центр
мікрорайону "ПЕРСПЕКТИВАE
ОБОЛОНЬ"

15 210.00 Придбання будівельних
матеріалів для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м.Києва"

Старовойт В.М.

26 Громадська організація
"Соціальний Центр
мікрорайону "ПЕРСПЕКТИВАE
ОБОЛОНЬ"

19 590.00 Придбання будівельних
матеріалів та сантехнічних
виробів для дошкільного
навчального закладу №668
Оболонського рEну м.Києва

Старовойт В.М.

27 Громадська організація
"Соціальний Центр
мікрорайону "ПЕРСПЕКТИВАE
ОБОЛОНЬ"

38 750.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для школиE
дитячий садок ІEступеню "Турбота"
Оболонського рEну м.Києва

Старовойт В.М.

28 Громадська організація
"Інститут Політичної Освіти"

3 180.00 Придбання фарби для житловоE
будівельного кооперативу
"МеханізаторE2" м.Києва

Странніков А.М.

29 Громадська організація
"Інститут Політичної Освіти"

38 940.00 Придбання будівельних
матеріалів для житловоE
будівельного кооперативу
"ВосходE2" м.Києва

Странніков А.М.

30 Благодійна організація
"Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

20 196.00 Придбання шкільних меблів для
школи ІEІІІ ступенів №160
Дарницького рEну м.Києва

Сулига Ю.А.

31 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА"

5 250.00 Придбання м'якого інвентарю для
дошкільного навчального закладу
№702 Дніпровського рEну
м.Києва

Тесленко П.П.

32 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА"

6 360.00 Придбання дитячих стільців для
дошкільного навчального закладу
№702 Дніпровського рEну
м.Києва

Тесленко П.П.

33 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА"

7 200.00 Придбання спортивного
інвентарю для дитячоEюнацької
спортивної школи №21
Дніпровського рEну м.Києва

Тесленко П.П.

34 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА"

7 560.00 Придбання лінолеуму для
дошкільного навчального закладу
№703 Дніпровського рEну
м.Києва

Тесленко П.П.

35 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА"

21 996.00 Придбання шкільних меблів для
середньої загальноосвітньої
школи ІEІІІ ступенів №103
Дніпровського рEну м.Києва

Тесленко П.П.

36 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА"

25 399.20 Придбання лінолеуму для
дошкільного навчального закладу
№455 Дніпровського рEну
м.Києва

Тесленко П.П.

37 Громадська організація
"Спорт, освіта, майбутнє"

1 166.40 Придбання фарби для
дошкільного навчального закладу
№681 Святошинського рEну
м.Києва

Товмасян В.Р.

38 Громадська організація
"Спорт, освіта, майбутнє"

7 992.75 Придбання лінолеуму для
дошкільного навчального закладу
№681 Святошинського рEну
м.Києва

Товмасян В.Р.

39 Громадська організація
"Спорт, освіта, майбутнє"

21 336.70 Придбання ковроліну для
спеціалізованої школи №254 ІEІІІ
ступенів Святошинського рEну
м.Києва

Товмасян В.Р.
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40 Громадська організація
"Спорт, освіта, майбутнє"

21 907.20 Придбання спортивних матів та
покриття для матів для Центру
військовоEпатріотичного та
спортивного виховання молоді
"Десантник" Святошинського рEну
м.Києва

Товмасян В.Р.

41 Громадська організація
"Розвиток столиці"

49 826.40 Придбання вертикальних жалюзі
для дошкільного навчального
закладу №463 Святошинського 
рEну м.Києва

Ясинський Г.І.

№  з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Київський міський
благодійний фонд "Рідна
оселя"

13 720.55 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Бондаренко В.Д.

2 Громадська організація
"Берегиня Батьківщини"

25 240.32 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Веремеєнко О.Л.

3 Громадська організація "Пліч о
пліч з Теремками"

4 006.40 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галайчук І.В.

4 Громадська організація "Пліч о
пліч з Теремками"

22 519.68 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галайчук І. В.

5 Громадська організація "Пліч о
пліч з Теремками"

25 679.32 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галайчук І.В.

6 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

8 012.80 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

7 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

9 014.40 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

8 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

9 014.40 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

9 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

10 016.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

10 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

13 020.80 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

11 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

20 032.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

12 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

20 232.32 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

13 Благодійна організація
"Благодійний фонд
"Самостійна Україна"

39 162.56 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дідовець Ю.В.

14 Всеукраїнська громадська
організація "Талановиті діти
України"

57 853.28 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Маслова Н.В.

15 Благодійний фонд
"Солом’янка"

50 719.44 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Непоп В.І.

16 Громадська організація "Клуб
голів громад України"

56 189.76 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Омельченко О.О.

17 Громадська організація "Київ E
молодіжне місто"

23 938.24 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Пинзеник О.О.

18 Громадська організація
"Спорт, освіта, майбутнє"

14 021.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Римаренко С.Г.

19 Громадська організація
"Соціальний Центр
мікрорайону "ПЕРСПЕКТИВАE
ОБОЛОНЬ"

57 085.50 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Старовойт В.М.

20 Громадська організація
"Інститут Політичної Освіти"

27 666.27 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Странніков А.М.

21 Благодійна організація
"Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

16 125.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Сулига Ю.А.

22 Громадська організація
"Спорт, освіта, майбутнє"

20 030.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Товмасян В.Р.

23 Благодійна організація
"Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

47 111.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Ярмоленко Ю.О.

Ðàçîì 921 859, 54

Заступник міського голови % секретар Київської міської ради В. Прокопів

Ðàçîì 590 411,04

Заступник міського голови % секретар Київської міської ради В. Прокопів

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 385 від 1  червня 2017 року

Враховуючи звернення депутата Київської міської ради Т. Меліхової від 15 травня 2017 року № 08/279/08/259%
51 г/п, на підставі рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Ки%
єва на 2017 рік» та рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвердження Про%
грами вирішення депутатами Київської міської ради соціально%економічних проблем, виконання передви%
борних програм та доручень виборців на 2016%2019 роки»:

1. Ïåðåäàòè áþäæåòí³ ïðèçíà÷åííÿ â³ä ãîëîâ-

íîãî ðîçïîðÿäíèêà — ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

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

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 17 íà ïðè-

äáàííÿ åëåêòðîêàðä³îãðàôà 6-êàíàëüíîãî «Á³î-

ìåä ÂÅ-600» ó ñóì³ 26 000,00 ãðí (äâàäöÿòü ø³ñòü

òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï³éîê), ïåðåäáà÷åí³ Ïðîãðà-

ìîþ âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âèêîíàí-

íÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîð-

ö³â íà 2016-2019 ðîêè.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äãîòóâàòè çì³íè äî áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà â ÷àñòèí³ ïåðåäà÷³ áþäæåòíèõ

ïðèçíà÷åíü.

3. Êîíòðîëü çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì áþ-

äæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî

ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïîêëàñòè íà ãî-

ëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ êîøò³â — Äå-

ïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-

âè —  ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêî-

ï³âà Â. Â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 386 від 1  червня 2017 року

Відповідно до рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва
на 2017 рік», від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально%економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на
2016%2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1. Çä³éñíèòè ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³ 

590 411,04 ãðí (ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ÷îòè-

ðèñòà îäèíàäöÿòü ãðèâåíü 04 êîï³éêè), ïåðåäáà-

÷åíèõ Ïðîãðàìîþ âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîá-

ëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äî-

ðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019 ðîêè, çà íàïðÿìà-

ìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà

çâ³òíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-

ëåíü äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³ä-

íî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-

âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêî-

ï³âà Â. Â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 01.06.2017 ¹ 386

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Ïðîãðàìè âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âè-

êîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019 ðîêè»

ãðîìàäñüêèì ïðèéìàëüíÿì äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

Про відхилення проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки громадянці Яловій Наталії Володимирівні 
у пров. Залежному, 21%к у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд"

Рішення Київської міської ради № 98/2320 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської

ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ "Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³

ßëîâ³é Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó,

21-ê ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23054)".

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Королишиній
Катерині Богданівні на вул. Власенка у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 100/2322  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Королишиній Катерині Богданівні на вул. Власенка у Солом'янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êîðîëèøèí³é Êàòåðèí³ Áîãäàí³âí³

íà âóë. Âëàñåíêà ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà

ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (Ê-27441).
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2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова  В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

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

Крисько Зінаїді Леонідівні у пров. Самбірському, 15%а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 101/2323 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Крисько Зінаїді Леонідівні у пров. Самбірському, 15%а у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документа%
ції за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території захисної зелені та
частково до території садибної забудови, а також до зони охорони пам’яток: зони охоронюваного ландшаф%
ту (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 13.11.2014 № 11039/0/12/27%14), керуючись стат%
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат%
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êðèñüêî Ç³íà¿ä³

Ëåîí³ä³âí³ ó ïðîâ. Ñàìá³ðñüêîìó, 15-à ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-22355).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Гущину Артему Євгеновичу на вул. Риболовецькій 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 102/2324 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка знаходиться в межах прибережних за%
хисних смуг р. Віта, керуючись статтями 9, 61, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóùèíó Àðòå-

ìó ªâãåíîâè÷ó íà âóë. Ðèáîëîâåöüê³é ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-24693).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 103/2325 від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва та додані
документи, враховуючи те, що в матеріалах справи відсутні графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000,
на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118 Земельного ко%
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу%
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâòàí³þ ªâ-

ãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23633).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

Мохаммеду Абдусу Саламу на вул. Передовій, 23 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 104/2326 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Мохаммеду Абдусу Саламу на вул. Передовій, 23 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради від 26.12.2014 № 769/769
частина земельної ділянки, на яку подано клопотання, передана у приватну власність іншій фізичній особі
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîõàììåäó Àá-

äóñó Ñàëàìó íà âóë. Ïåðåäîâ³é, 23 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-23346).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

Ковтун Тетяні Миколаївні на вул. Магістральній 
у Шевченківському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 105/2327 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Ковтун Тетяні Миколаївні на вул. Магістральній у Шевченківському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен%
тації за функціональним призначенням (лист Департаменту містобудування та архітектури від 21.03.2016
№ 3826/0/12%4/27%16), а саме: земельна ділянка належить до території зелених насаджень загального ко%
ристування, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк%
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîâòóí Òåòÿí³ Ìè-

êîëà¿âí³ íà âóë. Ìàã³ñòðàëüí³é ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26167).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському 
у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 106/2328  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до%
кументації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональними призначенням
належить до комунально%складської території та території вулиць і доріг, керуючись статтями 9, 118 Земель%
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз%
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра%
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãà-

ðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27144).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському 
у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 107/2329  від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до%
кументації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням на%
лежить до комунально%складської території та території вулиць і доріг, керуючись статтями 9, 118 Земельно%
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз%
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра%
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãà-

ðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27143).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Шевченко Тамарі Леонідівні у пров. Лисогірському, 55 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 108/2330  від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Шевченко Тамарі Леонідівні у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен%
тації за функціональним призначенням, а саме: територія належить до зони зелених насаджень загального
користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 17.03.2015 № 2607/0/12/27%15), ке%
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако%
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Òàìà-

ð³ Ëåîí³ä³âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55 ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-23659).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

Діодорову Володимиру Григоровичу у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 109/2331 від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Діодорову Володимиру Григоровичу у Голосіївському районі м. Києва та дода%
ні документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ%
ним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території багатоповерхової житлової забудови
(висновок Департаменту містобудування та архітектури від 13.03.2015 № 2242/0/12/27%15), керуючись стат%
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат%
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ä³îäîðîâó Âî-

ëîäèìèðó Ãðèãîðîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24040).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Багрій Ангеліні Василівні на вул. Цілинній, 37%б у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 110/2332 від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Багрій Ангеліні Василівні на вул. Цілинній, 37%б у Голосіївському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за
функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території захисної зелені, а також до
території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітек%
тури від 10.12.2014 № 11800/0/12/27%14), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду%
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áàãð³é Àíãåë³í³

Âàñèë³âí³ íà âóë. Ö³ëèíí³é, 37-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-23584).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Конопльову Олександру Павловичу на вул. Довженка 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 111/2333 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Конопльову Олександру Павловичу на вул. Довженка у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального пла%
ну міста Києва, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîíîïëüîâó

Îëåêñàíäðó Ïàâëîâè÷ó íà âóë. Äîâæåíêà ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó

âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-26364).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Зоренко Валентині Михайлівні у пров. Паровозному, 14 
у Дніпровському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 112/2334 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Зоренко Валентині Михайлівні у пров. Паровозному, 14 у Дніпровському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі%клопотанні ініціатива не відповідає міс%
тобудівній документації, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території багато%
поверхової житлової забудови (витяг з Містобудівного кадастру Києва від 01.08.2016 № 7850/0/12/12%03%16),
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких за%
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Çîðåíêî Âàëåí-

òèí³ Ìèõàéë³âí³ ó ïðîâ. Ïàðîâîçíîìó, 14 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó

âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-27649).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

Аріковій Тетяні Дмитрівні на просп. Юрія Гагаріна, 14 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування гаража
Рішення Київської міської ради № 113/2335 від 4 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Аріковій Тетяні Дмитрівні на просп. Юрія Гагаріна, 14 у Дніпровському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудів%
ній документації за функціональним призначенням відповідно до Генерального плану міста, затверджено%
го рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням
належить до території багатоповерхової житлової забудови (висновок Департаменту містобудування та ар%
хітектури від 11.04.2016 № 4961/0/12%4/27%16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Àð³êîâ³é Òåòÿí³

Äìèòð³âí³ íà ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà, 14 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,0043 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó

âëàñí³ñòü äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

ãàðàæà (Ê-26982).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

особі — підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу 
на просп. Петра Григоренка, 29 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 114/2336 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки фізичній особі — підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на просп. Петра Гри%
горенка, 29 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, на виконання постанови Київського апеля%
ційного адміністративного суду від 13.02.2013 у справі № 2а%2373/09, враховуючи те, що склад доданих до
клопотання документів не відповідає вимогам статті 5 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у ко%
ристування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 (зі змінами), а також те, що відповідно до частини другої статті 124 Зе%
мельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або кому%
нальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених
частинами другою, третьою статті 134 цього кодексу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра%
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са%
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-

öþ Êàòåðåí÷óêó Îëåêñàíäðó Àíàòîë³éîâè÷ó íà

ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 29 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,0048 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5

ðîê³â (Ê-27535).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Черняк Вірі Михайлівні 

на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 96/2318  від 4 квітня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ ×åðíÿê Â³ð³ Ìèõàéë³âí³ íà âóë. Áðîä³âñüê³é ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26494)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянці Сироті Анні Олександрівні 
на вул. Новобродівській, 13 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 97/2319  від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра%

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ äî-

çâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñè-

ðîò³ Àíí³ Îëåêñàíäð³âí³ íà âóë. Íîâîáðîä³âñüê³é,

13 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26170)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

особі — підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу 
на вул. Ревуцького, 44 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 115/2337 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки фізичній особі — підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на вул. Ревуцького,
44 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, на виконання постанови Київського апеляційного
адміністративного суду від 13.02.2013 у справі № 2а%2373/09, враховуючи те, що склад доданих до клопотан%
ня документів не відповідає вимогам статті 5 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування
або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ра%
ди від 28.02.2013 № 63/9120 (зі змінами), а також те, що відповідно до частини другої статті 124 Земельного
кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній влас%
ності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами
другою, третьою статті 134 цього кодексу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-

öþ Êàòåðåí÷óêó Îëåêñàíäðó Àíàòîë³éîâè÷ó 

íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 44 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,0054 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðî-

ê ³ â

(Ê-27537).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

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

особі — підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу 
на вул. Бориса Гмирі, 5%а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 116/2338 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки фізичній особі — підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на вул. Бориса Гмирі,
5%а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, на виконання постанови Київського апеляційного
адміністративного суду від 13.02.2013 у справі № 2а%2373/09, враховуючи те, що склад доданих до клопотан%
ня документів не відповідає вимогам статті 5 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування
або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ра%
ди від 28.02.2013 № 63/9120 (зі змінами), а також те, що відповідно до частини другої статті 124 Земельного
кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній влас%
ності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами
другою, третьою статті 134 цього кодексу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-

öþ Êàòåðåí÷óêó Îëåêñàíäðó Àíàòîë³éîâè÷ó 

íà âóë. Áîðèñà Ãìèð³, 5-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,0032 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðî-

ê³â (Ê-27536).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

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

фірмі «КІВІТ» на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговання автостоянки

Рішення Київської міської ради № 117/2339 від 4 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки приватній фірмі «КІВІТ» на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва та до%
дані документи, враховуючи те, що зазначена земельна ділянка включена до переліку для опрацювання мож%
ливості продажу її (або права оренди на неї) на земельних торгах для будівництва, експлуатації та обслуго%
вування багатоповерхового паркінгу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра%
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко%
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòí³é ô³ðì³ «Ê²Â²Ò» íà

âóë. Ëîìîíîñîâà, 33/43 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,21 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 50

ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòî-

ñòîÿíêè (Ê-26631).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення Київської міської 
ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного 

відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної власності територіальної громади міста

Києва»
Рішення Київської міської ради № 219/2441 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої
статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿä-

êó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó êåð³âíèê³â

äîøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó äî-

îïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñ-

òè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Київський міський голова В. Кличко

Про поновлення автостояночному кооперативу «КАШТАН» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування автостоянки власних індивідуальних 
транспортних засобів на вул. Каштановій, 17 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 278/2500 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», пункту 15.2 рішення Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надан%
ня) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» (зі змі%
нами) та враховуючи звернення автостояночного кооперативу «КАШТАН» від 17.09.2013 № КОП%0074, Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.09.2003 ¹ 62-6-00075 (ç³ çì³-

íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 27.05.2011

¹ 62-6-00572) ïëîùåþ 1,0739 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:62:002:0002), óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà àâòîñòîÿíî÷íèì

êîîïåðàòèâîì «ÊÀØÒÀÍ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè âëàñíèõ ³íäèâ³äó-

àëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóë. Êàøòàíî-

â³é, 17 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðà-

âà À-20857).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 13.09.2003 ¹ 62-6-00075 (ç³ çì³íàìè,

âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 27.05.2011 ¹ 62-6-

00572), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Àâòîñòîÿíî÷íîìó êîîïåðàòèâó «ÊÀØÒÀÍ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.09.2003 ¹ 62-6-00075

(ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 27.05.2011

¹ 62- 6-00572).

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.01.2014

¹ 05704-931.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî

ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 13.09.2003 ¹ 62-6-00075 (ç³ çì³íàìè,

âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 27.05.2011 ¹ 62-6-

00572) â³äïîâ³äíî äî äîðó÷åííÿ çàñòóïíèêà

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.09.2015 ¹ 08/15920

ðîçðîáèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè âëàñ-

íèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà

âóë. Êàøòàíîâ³é, 17 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Ïðîäîâæåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 506 â³ä 27 êâ³òíÿ 2017 ðîêó. Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 7 ÷åðâíÿ

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,194 36,112 0,000 0,283

лютий 0,164 57,323 0,000 0,453

березень 0,111 35,633 0,000 0,286

квітень 0,032 37,686 0,000 0,323

травень 0,000 29,169 0,000 0,065

червень 0,000 31,938 0,000 0,586

липень 0,000 62,097 0,000 0,219

серпень 0,000 79,355 0,000 0,267

вересень 0,000 63,075 0,000 0,258

жовтень 0,024 38,945 0,000 0,295

листопад 0,176 44,330 0,000 0,316

грудень 0,239 72,431 0,000 0,322

Всього: 0,940 588,094 0,000 3,673

Освіта

січень 9,661 745,927 47,888 33,070

лютий 7,836 683,238 41,592 30,438

березень 6,123 697,233 36,446 33,918

квітень 2,848 609,706 14,638 35,468

травень 0,847 565,902 5,976 35,324

червень 0,267 426,780 5,012 33,296

липень 0,237 223,173 1,157 20,968

серпень 0,240 193,974 1,413 19,635

вересень 0,385 412,001 3,203 25,497

жовтень 3,143 713,124 3,905 37,863

листопад 6,927 759,844 69,025 37,599

грудень 8,770 872,842 47,875 36,606

Всього: 47,284 6903,744 278,130 379,682

Охорона здоров'я

січень 0,506 70,102 2,878 2,032

лютий 0,471 73,300 2,434 2,165

березень 0,498 65,400 1,434 2,136

квітень 0,159 63,200 0,467 2,106

травень 0,023 56,500 0,000 2,111

червень 0,031 52,700 0,000 2.255

липень 0,033 48,900 0,000 2,252

серпень 0,032 48,000 0,000 2,205

вересень 0,034 48,500 0,000 2,288

жовтень 0,197 61,800 0,700 2,296

листопад 0,456 67,000 2,011 2,240

грудень 0,630 68,580 2,444 2,239

Всього: 3,070 723,982 12,368 26,325

Культура

січень 0,405 15,470 2,500 0,167

лютий 0,298 13,495 2,000 0,179

березень 0,238 13,427 1,000 0,182

квітень 0,170 12,664 0,405 0,196

травень 0,003 9,737 0,000 0,210

червень 0,003 9,399 0,000 0,177

липень 0,004 4.732 0,000 0,113

Освіта

січень 11,370 779,756 0,128 32,916 

лютий 8,776 754,388 0,094 31,828 

березень 8.300 738,363 0,073 32,755 

квітень 3,532 669,280 0,092 33,692 

травень 1,368 564,802 0,083 32,002 

червень 0,679 501,386 0,043 30,656 

липень 0,251 258,003 0,055 25,210 

серпень 0,306 184,736 0,041 22,352 

вересень 0,878 358,295 0,069 27,614 

жовтень 4,208 692,220 0,068 31,650 

листопад 8,867 797.382 0,114 31,614 

грудень 10,129 859,724 0,104 32,306 

Всього: 58,664 7158,335 0,964 364,595 

Охорона здоров'я 

січень 0,914 84,636 0,000 3,534 

лютий 0,785 97,167 0,000 3,656 

березень 0,626 81,883 0,000 3,678 

квітень 0,217 81,010 0,000 3,653 

травень 0,038 75,911 0.000 3,487 

червень 0,031 70,610 0,000 3,247 

липень 0,019 63,936 0,000 3,090

серпень 0,011 65,281 0,000 2,976

вересень 0,020 69,182 0,000 3,531

жовтень 0,366 78,493 0,000 3,243

листопад 0,692 90,490 0,000 3,849

грудень 0,764 102,330 0,000 3,480

Всього: 4,483 960,929 0,000 41,424

Культура

січень 0,278 16,906 0,730 0,409

лютий 0,276 15,162 0,700 0,353

березень 0,242 14,702 0,600 0,339

квітень 0,109 12,915 0,223 0,321

травень 0,006 12,073 0,000 0,284

червень 0,001 10,664 0,000 0,258

липень 0.000 8,018 0,000 0,212

серпень 0,000 8,049 0,000 0,178

вересень 0,001 7,480 0,000 0,186

жовтень 0,105 12,002 0,470 0,303

листопад 0,249 15,073 0,740 0,350

грудень 0,268 19,928 0,730 0,353

Всього: 1,535 152,972 4,193 3,546

Соціальний захист

січень 0,119 4,713 0,000 0,220

лютий 0,115 4,420 0,000 0,182

березень 0,111 3,978 0,000 0,182

квітень 0,061 3,978 0,000 0,177

травень 0,026 3,555 0,000 0,159

червень 0,007 3,555 0,000 0,169

липень 0,005 3,052 0,000 0,159

серпень 0,005 3,052 0,000 0,110

вересень 0,030 3,549 0,000 0,137

жовтень 0,070 4,413 0,000 0,179

листопад 0,116 4,458 0,000 0,182

грудень 0,119 4,420 0,000 0,182

Всього: 0,784 47,143 0,000 2,038

Соціальна служба

січень 0,075 5,690 0,000 0.210

лютий 0,069 5,470 0,000 0,190

березень 0,065 5,220 0,000 0,190

квітень 0,052 5,080 0,000 0,190

травень 0,035 4,810 0,000 0,170

червень 0,000 4,190 0,000 0,150

липень 0,000 3,450 0,000 0,149

серпень 0,000 2,895 0,000 0,149

вересень 0,000 3,560 0,000 0,149

жовтень 0,035 4,220 0,000 0,209

листопад 0,065 5,480 0,000 0,209

грудень 0,075 5,970 0,000 0,209

Всього: 0,471 56,035 0,000 2,174

Фізична культура

січень 0,142 35,600 0,000 1,331

лютий 0,135 32,600 0,000 1,485

березень 0,111 30,600 0,000 1,336

квітень 0,072 30,600 0,000 1,316

травень 0,000 26,600 0,000 1,263

червень 0,000 22,600 0,000 1,213

липень 0,000 21,000 0,000 1,200

серпень 0,000 20,371 0,000 1,100

вересень 0,000 26,696 0,000 1,203

жовтень 0,045 31,800 0,000 1,322

листопад 0,138 33,000 0,000 1,410

грудень 0,143 35,000 0,000 1,360

Всього: 0,786 346,467 0,000 15,539

Всього по району

січень 13,032 962,000 0,858 39,154

лютий 10,310 944,445 0,794 38,234

березень 9,584 905,837 0,673 38,911

квітень 4,098 831,607 0,315 40,026

травень 1,480 713,959 0,083 37,891

червень 0,723 641,440 0,043 36,380

липень 0,280 387,440 0,055 30,706

серпень 0,327 314,818 0,041 27,553

вересень 0,934 502,920 0,069 33,412

жовтень 4,890 857,662 0,538 37,534

листопад 10,307 982,991 0,854 38,237

грудень 11,717 1069,554 0,834 38,527

Всього: 67,682 9114,673 5,157 436,565

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 9

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Солом'янського району міста Києва на 2017 рік
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серпень 0,005 5,315 0,000 0,120

вересень 0,005 8,076 0,000 0,150

жовтень 0,094 11,239 0,500 0,261

листопад 0,226 12,055 2,493 0,236

грудень 0,227 14,001 2,526 0,173

Всього: 1,678 129,610 11,424 2,164

Фізична культура

січень 0,011 0,405 0,000 0,130

лютий 0,011 0,431 0,000 0,130

березень 0,006 0,416 0,000 0,123

квітень 0,001 0,483 0,000 0,130

травень 0,000 0,377 0,000 0,128

червень 0,000 0,299 0,000 0,130

липень 0,000 0,445 0,000 0,128

серпень 0,000 0,211 0,000 0,130

вересень 0,000 0,400 0,000 0.132

жовтень 0,001 0,538 0,000 0,130

листопад 0,009 0,478 0,000 0,128

грудень 0,015 0,407 0,000 0,125

Всього: 0,054 4,890 0,000 1,544

Соціальний захист

січень 0,069 5,116 0,000 0,099

лютий 0,044 4,608 0,000 0,104

березень 0,039 4,305 0,000 0,129

квітень 0,028 4,604 0,000 0,116

травень 0,005 4,094 0,000 0,109

червень 0,000 4,724 0,000 0,123

липень 0,000 3,248 0,000 0,065

серпень 0,000 2,362 0,000 0,072

вересень 0,000 4,677 0,000 0,098

жовтень 0,016 4,921 0,000 0,080

листопад 0,043 5,860 0,000 0,121

грудень 0,055 6,002 0,000 0,117

Всього: 0,299 54,521 0,000 1,233

Соціальна служба

січень 0,089 10,653 0,000 0,392

лютий 0,126 5,154 0,000 0,399

березень 0,091 4,889 0,000 0,390

квітень 0,027 12,600 0,000 0,443

травень 0,015 6,615 0,000 0,407

червень 0,003 9,987 0,000 0,406

липень 0,003 5,111 0,000 0,398

серпень 0,002 7,438 0,000 0,395

вересень 0,028 5,173 0,000 0,408

жовтень 0,051 6,245 0,000 0,464

листопад 0,101 10,547 0,000 0,337

грудень 0,106 2,393 0,000 0,337

Всього: 0,642 86,805 0,000 4,776

Всього по району

січень 10,935 883,785 53,266 36,173

лютий 8,950 837,549 46,026 33,868

березень 7,106 821,303 38,880 37,164

квітень 3,265 740,943 15,510 38,782

травень 0,893 672,394 5,976 38,354

червень 0,304 535,827 5,012 36,973

липень 0,277 347,706 1,157 24,143

серпень 0,279 336,655 1,413 22,824

вересень 0,452 541,902 3,203 28,831

жовтень 3,526 836,812 5,105 41,389

листопад 7,938 900,114 73,529 40,977

грудень 10,042 1036,656 52,845 39,919

Всього: 53,967 8491,646 301,922 419,397

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 10

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу,

водопостачання та водовідведення в натуральних показниках 
по бюджетних установах Шевченківського району міста Києва на 2017 рік

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ. 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Державне управління

січень 0,224 37,596 0,000 0,255

лютий 0,207 46,400 0,000 0,246

березень 0,189 39,852 0,000 0,191

квітень 0,026 39,984 0,000 0,230

травень 0,000 32,868 0,000 0,182

червень 0,000 38,975 0,000 0,214

липень 0,000 39,933 0,000 0,245

серпень 0,000 39,716 0,000 0,319

вересень 0,000 36,917 0,000 0,271

жовтень 0,038 39,625 0,000 0,201

листопад 0,217 41,156 0,000 0,188

грудень 0,229 44,000 0,000 0,223

Всього: 1,131 477,022 0,000 2,765

Освіта

січень 9,386 469,196 10,150 28,727

лютий 9,171 468,014 6,891 29,283

березень 8,132 520,924 9,205 30,603

квітень 4,163 396,129 13,413 28,527

травень 0,739 450,199 12,532 30,964

червень 0,587 405,152 7,521 32,571

липень 0,658 208,203 3,025 23,364

серпень 0,559 148,970 3,859 16,101

вересень 0,927 386,180 10,089 25,265

жовтень 6,034 543,680 10,524 33,810

листопад 9,371 580,860 11,413 36,650

грудень 9,273 622,100 10,931 32,609

Всього: 59 5199,607 109,553 348,474

Охорона здоров'я

січень 1,234 131,656 0,000 4,043

лютий 1,051 137,427 0,000 3,755

березень 0,949 114,132 0,000 4,093

квітень 0,271 110,648 0,000 4,403

травень 0,083 100,765 0,000 3,935

червень 0,034 98,440 0,000 3,690

липень 0,028 98,013 0,000 3,648

серпень 0,028 104,983 0,000 3,437

вересень 0,178 105.353 0,000 3,602

жовтень 0,487 121,008 0,000 3,483

листопад 0,983 131,620 0,000 3,458

грудень 1,218 128,913 0,000 3,394

Всього: 6,544 1382,958 0,000 44,941

Культура

січень 0,432 23,679 0,000 0,535

лютий 0,326 21,738 0,000 0,490

березень 0,259 24,574 0,000 0,535

квітень 0,121 25,778 0.000 0,521

травень 0,000 18,979 0,000 0,556

червень 0,000 17,634 0,000 0,515

липень 0,000 11,490 0,000 0,365

серпень 0,000 13,157 0,000 0,388

вересень 0,000 14.087 0,000 0,384

жовтень 0,142 21,863 0,000 0,430

листопад 0,284 26,862 0,000 0,445

грудень 0,368 27,959 0,000 0,566

Всього: 1,932 247,800 0,000 5,730

Соціальний захист

січень 0,049 3,974 0,000 0,101

лютий 0,034 3,859 0,000 0,094

березень 0,047 3,601 0,000 0,155

квітень 0,029 3,303 0,000 0,097

травень 0,002 3,122 0,000 0,080

червень 0,001 2,612 0,000 0,035

липень 0,000 2,761 0,000 0,043

серпень 0,000 2,728 0,000 0,051

вересень 0,000 3,171 0,000 0,049

жовтень 0,031 2,882 0,000 0,055

листопад 0,025 4,459 0,000 0,063

грудень 0,086 4,112 0,000 0,061

Всього: 0,304 40,584 0,000 0,884

Соціальна служба

січень 0,027 2,300 0,000 0,100

лютий 0,027 2.300 0,000 0,100

березень 0,025 2,200 0,000 0,100

квітень 0,015 2,100 0,000 0,100

травень 0,000 1,800 0,000 0,100

червень 0,000 1,600 0,000 0,100

липень 0,000 1,600 0,000 0,100

серпень 0,000 1,600 0,000 0,100

вересень 0,000 1,700 0,000 0,100

жовтень 0,015 1,800 0,000 0,100

листопад 0,027 2,000 0,000 0,100

грудень 0,027 2,000 0,000 0,100

Всього: 0,163 23,000 0,000 1,200

Фізична культура

січень 0,085 11,300 0,000 0,223
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серпень 0,000 59,400 0,000 0,230

вересень 0,000 59,400 0,000 0,230

жовтень 0,050 59,400 0,000 0,250

листопад 0,067 59,400 0,000 0,260

грудень 0,129 59,400 0,000 0,260

Всього: 0,741 712,800 0,000 2,820

Департамент культури

січень 1.876 272,980 6,250 4,241

лютий 1,517 271,605 5,450 4,101

березень 1,278 241,749 4,850 4,364

квітень 0,534 228,245 2,070 4,368

травень 0,051 190,126 0,335 4,235

червень 0,029 187,415 0,335 4,328

липень 0,025 162,209 0,205 3,534

серпень 0,025 158,788 0,195 2,906

вересень 0,034 167,674 0,335 3,002

жовтень 0,561 209,709 2,760 4,295

листопад 1,340 262,086 5,050 4,588

грудень 1,744 287,230 5,750 4,630

Всього: 9,014 2639,816 33,585 48,592

в тому числі по галузі:

культура

січень 1,225 193,855 6,000 1,729

лютий 0,961 186,384 5,200 1,756

березень 0,803 163,172 4,600 1,708

квітень 0,324 150,426 1,800 1,574

травень 0,015 124,637 0,105 1,686

червень 0,013 121,644 0,105 1,878

липень 0,010 113,189 0,105 1,717

серпень 0,010 111,691 0,105 1,659

вересень 0,014 118,211 0,105 1,526

жовтень 0,329 141,388 2,510 1,598

листопад 0,839 174,130 4,800 1,888

грудень 1,076 186,264 5,500 1,810

Всього: 5,619 1784,991 30,935 20,529

освіта

січень 0,485 57,215 0,250 2,285

лютий 0,411 59,271 0,250 2,142

березень 0,353 56,346 0,250 2,465

квітень 0,172 55,753 0,270 2,689

травень 0,036 47,712 0,230 2,379

червень 0,016 46,234 0,230 2,315

липень 0,015 35,249 0,100 1,627

серпень 0,015 32,011 0,090 1,106

вересень 0,020 36,746 0,230 1,323

жовтень 0,192 51,642 0,250 2,533

листопад 0,340 60,825 0,250 2,560

грудень 0,501 70,621 0,250 2,689

Всього: 2,556 609,625 2,650 26,113

апарат

січень 0,166 21,910 0,000 0,227

лютий 0,145 25,950 0,000 0,203

березень 0,122 22,231 0,000 0,191

квітень 0,038 22,066 0,000 0,105

травень 0,000 17,777 0,000 0,170

червень 0,000 19,537 0,000 0,135

липень 0,000 13,771 0,000 0,190

серпень 0,000 15,086 0,000 0,141

вересень 0,000 12,717 0,000 0,153

жовтень 0,040 16,679 0.000 0,164

листопад 0,161 27,131 0,000 0,140

грудень 0,167 30,345 0,000 0,131

Всього: 0,839 245,200 0,000 1,950

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

січень 0,110 18,852 0,000 0,110

лютий 0,102 18,370 0,000 0,122

березень 0,081 21,421 0,000 0,125

квітень 0,007 12,139 0,000 0,125

травень 0,000 11,663 0,000 0,117

червень 0,000 11,602 0,000 0,150

липень 0,000 13,152 0,000 0,056

серпень 0.000 13,005 0,000 0,128

вересень 0.000 13,196 0,000 0,110

жовтень 0,039 16,048 0,000 0,118

листопад 0,087 18,262 0,000 0,130

грудень 0,094 25,924 0,000 0,309

Всього: 0,520 193,634 0,000 1,600

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

січень 0,030 13,900 0,000 0,122

лютий 0,018 13,800 0,000 0,134

березень 0,012 14,100 0,000 0,137

квітень 0,004 12,200 0,000 0,147

травень 0,000 10,000 0,000 0,145

лютий 0,084 11,250 0,000 0,308

березень 0,082 11,200 0,000 0,307

квітень 0,031 10,650 0,000 0,306

травень 0,000 9,600 0,000 0,307

червень 0,000 10,100 0,000 0,407

липень 0,000 9,500 0,000 0,607

серпень 0,000 9,450 0,000 0,607

вересень 0,000 11,050 0,000 0,607

жовтень 0,037 11,100 0,000 1,008

листопад 0,082 11,200 0,000 0,307

грудень 0,084 11,300 0,000 0,306

Всього: 0,485 127,700 0,000 5,300

Всього по району

січень 11,437 679,701 10,150 33,984

лютий 10,900 690,988 6,891 34,276

березень 9,683 716,483 9,205 35,984

квітень 4,656 588,592 13,413 34,184

травень 0,824 617,333 12,532 36,124

червень 0,622 574,513 7,521 37,532

липень 0,686 371,500 3,025 28,372

серпень 0,587 320,604 3,859 21,003

вересень 1,105 558,458 10,089 30,278

жовтень 6,784 741,958 10,524 39,087

листопад 10,989 798,157 11,413 41,211

грудень 11,285 840,384 10,931 37,259

Всього: 69,559 7498,671 109,553 409,294

Керівник апарату В. Бондаренко
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äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

Ліміти споживання теплової, електричної енергії, природного газу,
водопостачання та водовідведення на 2017 рік для департаментів,

управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

секретаріату Київської міської ради, 
що фінансуються з бюджету міста Києва

Місяць Теплова енергія, 
тис. Гкал

Електрична енергія,
тис. кВт. год

Природний газ, 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення,

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

Департамент економіки та інвестицій

січень 0,026 4,500 0,000 0,026

лютий 0,024 4,500 0,000 0,025

березень 0,018 4,500 0,000 0,025

квітень 0,008 4,500 0,000 0,025

травень 0,000 4,500 0,000 0,025

червень 0,000 4,500 0,000 0,025

липень 0,000 4,500 0,000 0,025

серпень 0,000 4,500 0,000 0,025

вересень 0,000 4,500 0,000 0,025

жовтень 0,009 4,500 0,000 0,025

листопад 0,024 4,500 0,000 0,025

грудень 0,025 4,500 0,000 0,025

Всього: 0,134 54,000 0,000 0,301

Департамент земельних ресурсів

січень 0,055 22,000 0,000 0,100

лютий 0,040 20,000 0,000 0,120

березень 0,040 19,000 0,000 0,100

квітень 0,025 19,000 0,000 0,110

травень 0,000 19,000 0,000 0,130

червень 0,000 19,000 0,000 0,120

липень 0,000 20,000 0,000 0,110

серпень 0,000 19,000 0,000 0,125

вересень 0,000 19,000 0,000 0,100

жовтень 0,025 20,000 0,000 0,110

листопад 0,040 24,000 0,000 0,100

грудень 0,050 20,000 0,000 0,100

Всього: 0,275 240,000 0,000 1,325

Департамент містобудування та архітектури

січень 0,240 59,400 0,000 0,210

лютий 0,107 59,400 0,000 0,220

березень 0,133 59,400 0,000 0,230

квітень 0,015 59,400 0,000 0,230

травень 0,000 59,400 0,000 0,240

червень 0,000 59,400 0.000 0,230

липень 0,000 59,400 0,000 0,230
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квітень 0,082 26,350 0,000 0,819

травень 0,016 17,100 0,000 0,757

червень 0,009 15,300 0,000 0,618

липень 0,014 13,450 0,000 0,528

серпень 0,008 15,600 0,000 0,573

вересень 0,011 13,300 0,000 0,581

жовтень 0.049 21,850 0,000 0,595

листопад 0,115 17,050 0,000 0,723

грудень 0,148 21,800 0,000 0,657

Всього: 0,850 240,750 0,000 8,289

молодіжна політика

січень 0,106 16,000 0,000 0,340

лютий 0,096 23,050 0,000 0,340

березень 0,086 20,000 0,000 0,340

квітень 0,057 15,000 0,000 0,340

травень 0,016 13,400 0,000 0,340

червень 0,016 10,500 0.000 0,350

липень 0,016 10,500 0,000 0,340

серпень 0,016 10,600 0,000 0,340

вересень 0,016 10,950 0,000 0,340

жовтень 0,059 14,400 0,000 0,340

листопад 0,095 18,600 0,000 0,340

грудень 0,111 20,100 0,000 0,340

Всього: 0,690 183,100 0,000 4,090

Департамент соціальної політики

січень 3,748 371,359 0,000 29,466

лютий 3,492 367,810 0,000 28,765

березень 3,033 345,330 0,000 28,467

квітень 1,909 335,300 0,000 28,614

травень 0,584 310,360 0,000 28,987

червень 0,536 303,385 0,000 28,578

липень 0,516 301,186 0,000 28,271

серпень 0,514 303,896 0,000 28,437

вересень 0,572 307,940 0.000 28,936

жовтень 1,993 337,830 0,000 28,924

листопад 2,820 343,930 0,000 28,228

грудень 3,310 364,790 0,000 28,421

Всього: 23,027 3993,116 0,000 344,094

в тому числі по галузі:

апарат

січень 0,033 13,200 0,000 0,105

лютий 0,033 13.200 0.000 0,105

березень 0,033 10,200 0,000 0,105

квітень 0,016 10,200 0,000 0,105

травень 0,000 10,200 0,000 0,105

червень 0,000 9,800 0,000 0,105

липень 0,000 9,000 0,000 0,105

серпень 0,000 9,800 0,000 0,105

вересень 0,000 9,800 0,000 0,105

жовтень 0,022 13,200 0.000 0,105

листопад 0,033 13,200 0,000 0,105

грудень 0,033 13,200 0.000 0,105

Всього: 0,203 135,000 0,000 1,260

соціальний захист та соціальне забезпечення

січень 3,715 358,159 0,000 29,361

лютий 3,459 354,610 0,000 28,660

березень 3,000 335,130 0,000 28,362

квітень 1,893 325,100 0,000 28,509

травень 0,584 300,160 0,000 28,882

червень 0,536 293,585 0,000 28,473

липень 0,516 292,186 0.000 28,166

серпень 0.514 294,096 0,000 28,332

вересень 0.572 298,140 0,000 28,831

жовтень 1,971 324,630 0,000 28,819

листопад 2,787 330,730 0,000 28,123

грудень 3,277 351,590 0,000 28.316

Всього: 22,824 3858,116 0,000 342.834

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

січень 8,457 1265,090 3,300 30,970

лютий 7,097 1361,139 1,800 29,007

березень 6,553 1100,854 1,800 29,481

квітень 2,189 1066,752 1,600 29,632

травень 0,741 825,687 1,500 29,281

червень 0,327 702,405 0,000 27,747

липень 0,257 555,414 0,000 20,963

серпень 0,328 570,456 0,000 21,410

вересень 0,894 740,423 0,000 27,344

жовтень 4,020 1040,309 1,000 34,244

листопад 7,700 1295,760 1.000 33,985

грудень 9,279 1417,738 4,000 34.577

Всього: 47,840 11942,027 16,000 348,641

в тому числі по галузі:

освіта

червень 0,000 10,000 0,000 0,138

липень 0,000 10,000 0,000 0,142

серпень 0,000 10,000 0,000 0,143

вересень 0,000 10,000 0,000 0,142

жовтень 0,004 13,400 0,000 0,14

листопад 0,014 14,018 0,000 0,141

грудень 0,018 12,500 0,000 0,141

Всього: 0,100 143,918 0,000 1,672

Департамент транспортної інфраструктури

січень 0,030 9,000 0,000 0,040

лютий 0,020 8,500 0,000 0,040

березень 0,020 8,500 0,000 0,040

квітень 0,000 7,500 0,000 0,040

травень 0,000 7,000 0,000 0,040

червень 0,000 7,000 0,000 0,040

липень 0,000 7,000 0,000 0,040

серпень 0,000 8,500 0,000 0,040

вересень 0,000 8,500 0,000 0,040

жовтень 0,015 8,500 0,000 0,040

листопад 0,020 10,000 0,000 0,040

грудень 0,030 10,000 0,000 0,040

Всього: 0,135 100,000 0,000 0,480

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

січень 0,012 3,100 0,000 0,027

лютий 0,012 3,200 0,000 0,028

березень 0,011 3,100 0,000 0,027

квітень 0,006 3,200 0,000 0,028

травень 0,000 3,100 0,000 0,028

червень 0,000 3,100 0,000 0,028

липень 0,000 3,300 0,000 0,028

серпень 0,000 3,300 0,000 0,028

вересень 0,000 3,200 0,000 0,028

жовтень 0,006 3,200 0,000 0,028

листопад 0,011 3,200 0,000 0,027

грудень 0,012 3,200 0,000 0,027

Всього: 0,070 38,200 0,000 0,332

Департамент комунальної власності м. Києва

січень 0,060 8,000 0,000 0,000

лютий 0,050 7,500 0,000 0,000

березень 0,030 8,000 0,000 0,000

квітень 0,015 8,500 0,000 0,000

травень 0,000 8,000 0,000 0,000

червень 0,000 8,000 0,000 0,000

липень 0,000 8,000 0,000 0,000

серпень 0,000 8,000 0,000 0,000

вересень 0,000 8,500 0,000 0,000

жовтень 0,010 8,500 0,000 0,000

листопад 0,040 8,000 0,000 0,000

грудень 0,045 8,000 0,000 0.000

Всього: 0,250 97,000 0,000 0,000

Служба у справах дітей та сім'ї

січень 0.265 45,550 0,000 1,092

лютий 0.234 53,700 0,000 1,206

березень 0,202 42,950 0,000 1,223

квітень 0,142 42,850 0.000 1,180

травень 0,032 31,800 0,000 1,118

червень 0,025 27,200 0,000 0,989

липень 0,030 25,450 0,000 0,889

серпень 0,024 27,700 0,000 0.934

вересень 0,027 25,750 0,000 0,942

жовтень 0,110 37,750 0,000 0,956

листопад 0,215 37,150 0,000 1,084

грудень 0,264 43,400 0,000 1,018

Всього: 1,570 441,250 0,000 12,631

в тому числі по галузі:

апарат

січень 0,005 1,100 0,000 0,021

лютий 0,005 1,500 0,000 0,021

березень 0,005 1,600 0,000 0,021

квітень 0,003 1,500 0,000 0,021

травень 0,000 1,300 0,000 0,021

червень 0,000 1,400 0,000 0,021

липень 0,000 1,500 0,000 0,021

серпень 0.000 1,500 0,000 0,021

вересень 0,000 1,500 0,000 0,021

жовтень 0,002 1,500 0,000 0,021

листопад 0,005 1,500 0,000 0,021

грудень 0,005 1,500 0,000 0,021

Всього: 0,030 17,400 0,000 0,252

соціальний захист

січень 0,154 28,450 0,000 0,731

лютий 0,133 29,150 0,000 0,845

березень 0,111 21,350 0,000 0,862
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січень 8,004 1137,478 0,000 30.256

лютий 6,797 1222,200 0,000 28,374

березень 6,223 992,791 0,000 28,949

квітень 1,995 949,022 0,000 28.806

травень 0,580 748,805 0,000 28,597

червень 0,251 621,613 0,000 27,096

липень 0,204 481.829 0,000 20.404

серпень 0,244 486,472 0,000 20,004

вересень 0,783 673.825 0,000 26,846

жовтень 3,550 966.970 0,000 33,566

листопад 6,976 1180,894 0,000 33,409

грудень 8,389 1259,681 0,000 33,733

Всього: 43,996 10721,580 0,000 340,040

фізична культура

січень 0,383 93,407 0,000 0,594

лютий 0,260 104,039 0,000 0,553

березень 0,293 82,730 0,000 0,452

квітень 0,183 94,165 0,000 0,729

травень 0,161 55,892 0,000 0,603

червень 0,076 40,828 0,000 0,563

липень 0,053 31,275 0,000 0,477

серпень 0,084 35,075 0,000 1,320

вересень 0,11 1 33,768 0,000 0,398

жовтень 0,460 47,874 0,000 0,580

листопад 0,679 84,978 0,000 0,485

грудень 0,842 121,384 0,000 0,755

Всього: 3,583 825,415 0,000 7.509

молодіжна політика

січень 0,000 24,315 3,300 0.000

лютий 0,000 23,890 1,800 0.000

березень 0,000 18,440 1,800 0,000

квітень 0,000 14,967 1,600 0,000

травень 0,000 12,100 1,500 0,000

червень 0,000 31,589 0,000 0,000

липень 0,000 32,970 0,000 0,000

серпень 0,000 40,309 0,000 0,000

вересень 0,000 23,300 0,000 0,000

жовтень 0,000 15,100 1,000 0,000

листопад 0,000 19,120 1,000 0,000

грудень 0,000 26,100 4,000 0,000

Всього: 0,000 282,200 16,000 0,000

апарат

січень 0,070 9,890 0,000 0,120

лютий 0,040 11,010 0,000 0,080

березень 0,037 6,893 0,000 0,080

квітень 0,011 8,598 0,000 0,097

травень 0,000 8,890 0,000 0,081

червень 0,000 8,375 0,000 0,088

липень 0,000 9,340 0,000 0,082

серпень 0,000 8,600 0,000 0,086

вересень 0,000 9,530 0,000 0,100

жовтень 0,010 10,365 0,000 0,098

листопад 0,045 10,768 0,000 0,091

грудень 0,048 10,573 0,000 0,089

Всього: 0,261 112,832 0,000 1,092

Департамент суспільних комунікацій

січень 0,030 5,000 0,000 0,040

лютий 0,030 5,000 0,000 0,040

березень 0,020 5,000 0,000 0,040

квітень 0,015 5,000 0,000 0,040

травень 0,000 5,000 0,000 0,041

червень 0,000 5,000 0,000 0,041

липень 0,000 5,000 0,000 0,041

серпень 0,000 5,000 0,000 0,041

вересень 0,000 5.000 0,000 0,041

жовтень 0,015 5,000 0,000 0,041

листопад 0,029 5,000 0,000 0,040

грудень 0.030 5,700 0,000 0,040

Всього: 0,169 60,700 0,000 0,486

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

січень 0,045 17,000 0,000 0,115

лютий 0,045 17,000 0,000 0,115

березень 0,040 13,000 0,000 0,115

квітень 0,022 13,000 0,000 0,115

травень 0,000 13,000 0,000 0,115

червень 0,000 15,000 0,000 0,115

липень 0,000 15,000 0,000 0,115

серпень 0,000 17,000 0,000 0,115

вересень 0,000 15,000 0,000 0,115

жовтень 0,020 15,000 0,000 0,115

листопад 0,045 15,000 0,000 0,115

грудень 0,045 15,000 0,000 0,115

Всього: 0,262 180,000 0,000 1,380

Управління (інспекція) самоврядного контролю

січень 0,004 0,802 0,000 0,006

лютий 0,004 0,802 0,000 0,006

березень 0,004 0,802 0,000 0,006

квітень 0,002 0,802 0,000 0,006

травень 0,000 0,802 0,000 0,006

червень 0,000 0,802 0,000 0,006

липень 0,000 0,802 0,000 0,007

серпень 0,000 0,802 0,000 0,007

вересень 0,000 0,802 0,000 0,006

жовтень 0,002 0,802 0,000 0,006

листопад 0,004 0,802 0,000 0,006

грудень 0,004 0,802 0,000 0,006

Всього: 0,024 9,624 0.000 0,074

Секретаріат Київської міської ради

січень 0,420 170,000 0,000 1,769

лютий 0,410 160,000 0,000 1,768

березень 0,350 150,000 0,000 1,768

квітень 0,132 145,000 0,000 1,768

травень 0,040 140,000 0,000 1,768

червень 0,023 140,000 0,000 1,768

липень 0,015 145,000 0,000 1.768

серпень 0,015 145,000 0,000 1,768

вересень 0,018 150,000 0,000 1,768

жовтень 0,250 155,000 0,000 1,768

листопад 0,379 160,000 0,000 1,768

грудень 0,405 170,000 0,000 1,769

Всього: 2,457 1830,000 0,000 21,218

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

січень 0,010 4,500 0,000 0,023

лютий 0,020 4,500 0,000 0,023

березень 0,010 4,500 0,000 0,023

квітень 0.005 4,500 0,000 0,023

травень 0,000 4,500 0,000 0,023

червень 0,000 4,500 0,000 0,023

липень 0.000 4.500 0,000 0,023

серпень 0,000 4,500 0,000 0,023

вересень 0,000 4.500 0,000 0,023

жовтень 0,010 4,500 0,000 0,023

листопад 0,010 4,500 0,000 0,023

грудень 0,010 4,500 0,000 0,023

Всього: 0,075 54,000 0,000 0,272

Департамент охорони здоров'я

січень 29,983 4951,515 271,794 226,928

лютий 26,667 4933,869 219,118 237,041

березень 23,730 4582,253 190,277 222,671

квітень 13,715 4343,604 107,698 219,252

травень 3,948 3916,511 66,305 216,130

червень 3,110 3840,461 60,232 219,101

липень 2,308 3736,725 56,342 209,120

серпень 3,301 3814,051 48,358 217,018

вересень 3,160 3921,285 60,766 224,679

жовтень 13,320 4304,411 147,888 215,661

листопад 23,027 4761,128 205,547 218,080

грудень 27,332 5077,558 233,511 223,402

Всього: 173,601 52183,372 1667,834 2649,084

в тому числі по галузі:

апарат

січень 0,083 13,000 0,000 0,133

лютий 0,067 13,000 0,000 0,110

березень 0,030 12,900 0,000 0,098

квітень 0,015 12,500 0,000 0,131

травень 0,008 12,500 0,000 0,318

червень 0,000 12,500 0,000 0,308

липень 0,000 12,500 0,000 0,280

серпень 0,000 12,500 0,000 0,227

вересень 0,000 12,500 0,000 0,074

жовтень 0,020 12,500 0,000 0,081

листопад 0,027 12,500 0,000 0,154

грудень 0,032 13,000 0,000 0,154

Всього: 0.282 151,900 0,000 2,068

охорона здоров'я

січень 29,100 4867,326 271,794 223,685

лютий 25,900 4835,724 219,118 233,739

березень 23,100 4494,414 190,277 219,400

квітень 13,500 4247,644 107,698 215,997

травень 3,900 3840,061 66,305 212,175

червень 3,100 3759,470 60,232 216,156

липень 2,300 3670,966 56,342 206,461

серпень 3,300 3762,625 48,358 214,914

вересень 3,100 3865,549 60,766 221,412

жовтень 13,000 4225,039 147,888 211,928

листопад 22,400 4664,540 205,547 214,185
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грудень 26,600 4982,413 233,511 219,606

Всього: 169,300 51215,772 1667,834 2609,659

освіта

січень 0,800 71,189 0,000 3,110

лютий 0,700 85,145 0,000 3,192

березень 0,600 74,939 0,000 3,173

квітень 0,200 83,460 0,000 3,124

травень 0,040 63,950 0,000 3,637

червень 0,010 68,491 0,000 2,637

липень 0,008 53,259 0,000 2,379

серпень 0,001 38,926 0,000 1,877

вересень 0,060 43,236 0,000 3,193

жовтень 0,300 66,872 0,000 3,652

листопад 0,600 84,088 0,000 3,741

грудень 0,700 82,145 0,000 3,642

Всього: 4,019 815,700 0,000 37,357

Департамент житловоAкомунальної інфраструктури

січень 0.037 13,300 0,000 0,350

лютий 0,038 13,300 0,000 0,350

березень 0,035 12,500 0,000 0,350

квітень 0,018 13,100 0,000 0,340

травень 0,000 13,000 0,000 0,340

червень 0,000 13,600 0,000 0,340

липень 0,000 12,800 0,000 0,330

серпень 0,000 12,600 0,000 0,330

вересень 0,000 11,900 0,000 0,330

жовтень 0,018 14,000 0,000 0,320

листопад 0,034 13,900 0,000 0,320

грудень 0,040 13,200 0,000 0,320

Всього: 0,220 157,200 0,000 4,020

Департамент будівництва та житлового забезпечення

січень 0,027 25,000 0,000 0,068

лютий 0,053 30,000 0,000 0,072

березень 0,039 27,000 0,000 0,087

квітень 0,018 30,000 0,000 0,087

травень 0,000 26,000 0,000 0,087

червень 0,000 36,000 0,000 0,090

липень 0,000 36,000 0,000 0,090

серпень 0,000 35,000 0,000 0,087

вересень 0,000 33,000 0,000 0,087

жовтень 0,020 33,000 0,000 0,087

листопад 0,070 33,000 0,000 0,087

грудень 0,103 36,000 0,000 0,087

Всього 0,330 380,000 0,000 1,016

Департамент з питань реєстрації

січень 0,008 3,450 0,000 0,043

лютий 0,008 3,500 0,000 0,043

березень 0,008 3,300 0,000 0,043

квітень 0,004 3,300 0,000 0,043

травень 0,000 3,300 0,000 0,043

червень 0,000 3,200 0,000 0,050

липень 0,000 3,100 0.000 0,056

серпень 0,000 3,100 0,000 0,058

вересень 0,000 3,300 0,000 0,051

жовтень 0,004 3,200 0,000 0,051

листопад 0,008 3,400 0,000 0,056

грудень 0,008 3,450 0,000 0,043

Всього 0,047 39,600 0,000 0,580

Місяць року Теплова енергія 
тис. Гкал

Електроенергія 
тис. кВт. год.

Природний газ 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення
тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

ліміти споживання 
на 2017 рік

1 2 3 4 5

січень 0,000 8 800,00 0,000 0,00

лютий 0,000 6 900,00 0,000 0,00

березень 0,000 6 100,00 0,000 0,00

квітень 0,000 5 000,00 0,000 0,00

травень 0,000 3 800,00 0,000 0,00

червень 0,000 3 400,00 0,000 0,00

липень 0,000 3 500,00 0,000 0,00

серпень 0,000 4 300,00 0,000 0,00

вересень 0,000 5 300,00 0,000 0,00

жовтень 0,000 6 900,00 0,000 0,00

листопад 0,000 7 900,00 0,000 0,00

грудень 0,000 8 800,00 0,000 0,00

Всього 0,000 70700,00 0,000 0,000

Теплова енергія
тис. Гкал

Електрична енергія 
тис. кВат. год.

Природний газ 
тис. куб. м

Водопостачання 
та водовідведення
тис. куб. м

Ліміти
спожиA
вання на
2017 рік

ЗавданA
ня щодо
скороA
чення
спожиA
вання
на 2017
рік

Ліміти
споживання
на 2017 рік

Завдання
щодо
скороченA
ня спожиA
вання на
2017 рік

Ліміти
спожиA
вання на
2017 рік

ЗавданA
ня щодо
скороA
чення
спожиA
вання на
2017 рік

Ліміти
спожиA
вання на
2017 рік

Завдання
щодо
скороA
чення
спожиA
вання на
2017 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голосіївський район 51,206 5,121 8149,251 407,463 230,642 23,064 402,054 20,103

Дарницький район 86,514 8,651 14756,616 737,831 3,690 0,369 908,636 45,432

Деснянський район 73,033 7,303 10007,292 500,365 15,704 1,570 408,666 20,433

Дніпровський район 97,255 9,726 12061,496 603,075 91,852 9,185 636,642 31,832

Оболонський район 53,939 5,394 8887,344 444,367 2,022 0,202 423,699 21,185

Печерський район 27,282 2,728 4925,277 246,264 11,332 1,133 237,316 11,866

Подільський район 47,228 4,723 6094,719 304,736 25,300 2,530 374,302 18,715

Святошинський район 67,682 6,768 9114,673 455,734 5,157 0,516 436,565 21,828

Солом’янський район 53,967 5,397 8491,646 424,582 301,922 30,192 419,397 20,970

Шевченківський район 69,559 6,956 7498,671 374,934 109,553 10,955 409,294 20,465

Всього по районах 627,665 62,767 89986,985 4499,349 797,174 79,717 4656,571 232,829

Всього по
департаментах,
управліннях та інших
струкутурних
підрозділах
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) та
секретаріату Київської
міської ради

260,861 26,086 75490,257 3774,513 1717,419 171,742 3440,619 172,031

ВСЬОГО ПО МІСТУ: 888,526 88,853 165477,242 8273,862 2514,593 251,459 8097,190 404,860

крім того, по КП
"Київміськсвітло"

0,000 0,000 70700,000 3535,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 12

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

Ліміти споживання теплової, електричної енергії, природного газу,
водопостачання та водовідведенняна 2017 рік для бюджетних установ

міського та районного підпорядкування

Äîäàòîê 13

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 506

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання електричної енергії на 2017 рік для комунального

підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
"Київміськсвітло"

Про деякі питання 
проведення у місті Києві перших 

персональних виставок творів київських художників 
та майстрів народного мистецтва
Розпорядження № 623 від 25 травня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стоC
лицю України — містоCгерой Київ», статті 17 Закону України «Про культуру», враховуючи лист Київської місьC
кої галереї мистецтв «Лавра» від 16 листопада 2016 року № 69, з метою популяризації та розвитку творчості
київських художників та майстрів народного мистецтва у місті Києві:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãà-

ëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâðà» ùîäî ïðîâåäåííÿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ ïåðøèõ ïåðñîíàëüíèõ âèñòàâîê òâîð³â

êè¿âñüêèõ õóäîæíèê³â òà ìàéñòð³â íàðîäíîãî

ìèñòåöòâà.

2. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ ïåðñî-

íàëüíèõ âèñòàâîê òâîð³â êè¿âñüêèõ õóäîæíèê³â

òà ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñòåöòâà.

2.2. Óòâîðèòè ïîñò³éíî ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç â³äáî-

ðó òâîð³â êè¿âñüêèõ õóäîæíèê³â òà ìàéñòð³â íà-

ðîäíîãî ìèñòåöòâà äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ ïåð-

ñîíàëüíèõ âèñòàâîê òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä.

2.3. Çàòâåðäèòè ïîðÿäîê â³äáîðó òâîð³â êè¿â-

ñüêèõ õóäîæíèê³â òà ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñ-

òåöòâà äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ ïåðñîíàëüíèõ

âèñòàâîê.

3. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâ-

ðà» ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ

ïåðøèõ ïåðñîíàëüíèõ âèñòàâîê òâîð³â êè¿âñüêèõ

õóäîæíèê³â òà ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñòåö-

òâà, çáåð³ãàííÿ òà îõîðîíè åêñïîíàò³â.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòàö³¿ Ñòà-

ðîñòåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

2 ÷åðâíÿ 2017 ð. çà ¹ 108/1700

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

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

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

Розпорядження № 627 від 25 травня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулюC
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердженC
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державC
ну реєстрацію нормативноCправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядC
кування надання платних послуг зі стоматологічної допомоги:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³

íàäàþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè çà-

êëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³», çàðåºñ-

òðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086, íî-

âèì ïóíêòîì 34 òàêîãî çì³ñòó:

«34. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7, ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 34-36 ââàæàòè â³äïî-

â³äíî ïóíêòàìè 35-37.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про проведення суспільноCмистецької акції 
та концерту «БЕЗВІЗ»

Розпорядження № 642 від 2 червня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету МіC

ністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціC
ально відведених місць для проведення масових спортивних та культурноCвидовищних заходів», рішень КиC
ївської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення
у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурноCпросвітницького, спортивного,
видовищного та іншого характеру» та від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста
Києва», враховуючи листи громадської організації «Розвиток заради майбутнього» від 01 червня 2017 року
№ 41/46, від 01 червня 2017 року № 41/47, від 02 червня 2017 року № 41/48, з метою організації змістовного
дозвілля киян і гостей міста:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ «Ðîçâèòîê çàðàäè ìàéáóòíüîãî» (äà-

ë³ — îðãàí³çàòîð) ùîäî ïðîâåäåííÿ ç 04 ÷åðâ-

íÿ äî 11 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ñóñï³ëüíî-ìèñòåöü-

êî¿ àêö³¿ íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä ªâðîïåéñüêî¿

ïëîù³ äî âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî), Ìàé-

äàí³ Íåçàëåæíîñò³, ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ òà êîí-

öåðòó «ÁÅÇÂ²Ç» 10 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ç 20.00

äî 23.00 íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ (äàë³ — Çà-

õ³ä).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó ³ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó áåðå íà ñåáå

îðãàí³çàòîð.

3. Îðãàí³çàòîðó Çàõîäó:

3.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó ³ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñò-

ðîþ ó çâ’ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ñöåí³÷íèõ êîíñ-

òðóêö³é òà îáëàäíàííÿ (íà ïåð³îä ìîíòàæó/äå-

ìîíòàæó ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ

íà âóë. Õðåùàòèê òà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³) ç

06.00 06 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äî 23.00 13 ÷åðâíÿ 2017

ðîêó.

3.2. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ðîçðîáè-

òè ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ

Çàõîäó, ðîçì³ùåíèõ íà í³é îá’ºêò³â òà ïîãîäèòè

ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

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

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

3.3. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ðîçðîáè-

òè òà ïîãîäèòè ñõåìó îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³¿ (ðîç-

ì³ùåííÿ îá’ºêò³â, êîíñòðóêö³é) ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, Äå-

ïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ÷àñòè-

í³ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â îá’ºêò³â.

3.4. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êè-

ºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 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.

3.5. Çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïðè-

áèðàííÿ òåðèòîð³¿ òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

4. Êîì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ç êîíòðîëþ çà ñòàíîì ñïîðòèâíèõ ñïîðóä

òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöü äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî-âè-

äîâèùíèõ çàõîä³â, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 623, äî ïî÷àòêó

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó çä³éñíèòè îáñòåæåííÿ ì³ñöü

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ñêëàñ-

òè àêòè ç âèñíîâêàìè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü àáî íå-

â³äïîâ³äí³ñòü öèõ ì³ñöü âñòàíîâëåíèì âèìîãàì

òà íàäàòè ¿õ Îðãàí³çàòîðó òà Äåïàðòàìåíòó ñó-

ñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñòè çì³íè â ðîáîòó

ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, øëÿõè ñë³äó-

âàííÿ ÿêèõ ïðîõîäÿòü ÷åðåç ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ

Çàõîäó.

6. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

çàáåçïå÷èòè:

6.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ç 04 ÷åðâíÿ

äî 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó òà 11 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó

ç 08.00 äî 20.00. ç 08.00 10 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó

äî 02.00 11 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó.

6.2. Óìîâè äëÿ â³ëüíîãî çà¿çäó ³ âè¿çäó äî òå-

ðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó,

ÿêèé áóäå ïåðåâîçèòè òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ òà

çâóêîâó àïàðàòóðó.

6.3. Çàáîðîíó ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â ç 22.00 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äî 23.00 13

÷åðâíÿ 2017 ðîêó íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³; ç 08.00

äî 23.30 10 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó íà âóë. Õðåùàòèê

(â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî âóë. Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî).

6.4. Íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë çóïèí-

êè, ñòîÿíêè â ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

7. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

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

íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó çà çâåð-

íåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó.

8. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà

âèêîíàííÿì êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè ðàéîíó

ïîñò³éíîãî ñàí³òàðíîãî ïðèáèðàííÿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó.

9. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про підготовку міського господарства до осінньоCзимового
періоду 2017/2018 років

Розпорядження № 626 від 25 травня 2017 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил підготовки тепC

лових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства з питань житловоCкомунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, Правил технічної ексC
плуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від
14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464,
з метою належної підготовки міського господарства до осінньоCзимового періоду 2017/2018 років, забезпеC
чення об’єктів промисловості, житловоCкомунального, соціальноCкультурного, побутового призначення та
населення міста Києва електричною та тепловою енергією, природним газом, послугами з водопостачання
та водовідізедення:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ç ï³äãîòîâêè îáëàäíàí-

íÿ òåïëîåëåêòðîöåíòðàëåé, êîòåëåíü, òåïëî-

âèõ òà åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äî îñ³ííüî-çèìîâî-

ãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè çàõîäè ç ï³äãîòîâêè âîäîïðî-

â³äíî-êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³í-

íüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â, ùî äî-

äàþòüñÿ.

3. Êåð³âíèêàì êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè çà-

õîäè ç ï³äãîòîâêè äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³î-

äó 2017/2018 ðîê³â, ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè ç

îðãàíàìè, ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ÿêèõ âîíè ïåðåáó-

âàþòü (ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³ àäì³è³ñòðàí³¿).

4. Âñòàíîâèòè, ùî êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåñóòü ïåð-

ñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿì çàõî-

ä³â ç ï³äãîòîâêè äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó

201 7/2018 ðîê³â.

5. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè êîí-

òðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè äî

îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â ï³ä-

ïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³

ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ ¿õ óïðàâë³ííÿ.

6. Óòâîðèòè ì³ñüêó êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè ñòàíó

ãîòîâíîñò³ òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî îñ³ííüî-

çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â òà çàòâåð-

äèòè ¿¿ ïîñàäîâèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

7. Ãîëîâ³ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïåðåâ³ðêè ñòàíó ãî-

òîâíîñò³ òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî îñ³ííüî-çè-

ìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â çàòâåðäèòè ¿¿

ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òà âíîñèòè çì³íè äî íüîãî

çà íåîáõ³äíîñò³.

8. Ì³ñüê³é êîì³ñ³¿ ç ïåðåâ³ðêè ñòàíó ãîòîâíî-

ñò³ òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî îñ³ííüî-çèìîâîãî

ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â:

çä³éñíþâàòè ïåðåâ³ðêó âèêîíàííÿ âëàñíèêà-

ìè òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ ã³äðàâë³÷íèõ âèïðî-

áóâàíü óñòàòêóâàííÿ òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ íà ù³ëü-

í³ñòü òà ì³öí³ñòü ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî îïàëþ-

âàëüíîãî ïåð³îäó;

îãëÿäàòè îá’ºêòè òåïëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ï³ä

÷àñ âèêîíàííÿ âëàñíèêàìè òåïëîâèõ ãîñïî-

äàðñòâ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî

ïåð³îäó;

çàëó÷àòè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â äî ïðîâåäåííÿ

ã³äðàâë³÷íèõ âèïðîáóâàíü íà ì³öí³ñòü ³ ù³ëüí³ñòü

òåïëîâèõ ìåðåæ, ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ òà òå-

ïëîñïîæèâàííÿ, îáëàäíàííÿ òåïëîâèõ ïóíêò³â;

ïðîâîäèòè çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ³ íàðàäè çà ó÷àñ-

òþ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-

òðàö³é òà òåïëîïîñòà÷àëüíèõ îðãàí³çàö³é ç ïè-

òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì çàõîä³â ç ï³äãî-

òîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó;

îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íàêîïè÷åííÿ ïàëè-

âà, óêîìïëåêòîâàí³ñòü îá’ºêò³â òåïëîâîãî ãîñïî-

äàðñòâà ïåðñîíàëîì â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

àíàë³çóâàòè çâ³òè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ òåïëîïîñòà÷àëüíèõ îð-

ãàí³çàö³é ùîäî âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè

äî îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó, ñòàíó îðãàí³çàö³¿ ï³ä-

ãîòîâêè òà ãîòîâíîñò³ äî îïàëþâàëüíîãî ïåð³î-

äó îá’ºêò³â òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ;

çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè íàäàâà-

òè ³íôîðìàö³þ òà ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

9. Óòâîðèòè îïåðàòèâíèé ì³ñüêèé øòàá ç ï³ä-

ãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-çè-

ìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â òà çàòâåðäèòè

éîãî ïîñàäîâèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

10. Ãîëîâ³ îïåðàòèâíîãî ì³ñüêîãî øòàáó ç ï³ä-

ãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-çè-

ìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â çàòâåðäèòè éî-

ãî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òà âíîñèòè çì³íè äî íüî-

ãî çà íåîáõ³äíîñò³.

11. Îïåðàòèâíîìó ì³ñüêîìó øòàáó ç ï³äãîòîâ-

êè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-çèìîâî-

ãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â çàáåçïå÷èòè ïîñò³é-

íèé êîíòðîëü çà ï³äãîòîâêîþ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

³ îðãàí³çàö³é ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-

çèìîâîãî ïåð³îäó.

12. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ÏÀÒ «ÊÈ¯Â-

ÅÍÅÐÃÎ», ÒÎÂ «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊ²Ä²ß», ÏÀÒ

«ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë», ÏÀÒ «Êè¿âãàç», êîìóíàëü-

íèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì

ì³ñòà Êèºâà çàáåçïå÷èòè äî 01 æîâòíÿ 2017 ðî-

êó ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî,

ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ, ñèñòåì òåïëîñïî-

æèâàííÿ ñïîæèâà÷³â òà åëåêòðî-, âîäî-, ãàçî-

ïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ áåçïåðåá³é-

íî¿ ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2017/2018

ðîê³â â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë ï³äãîòîâêè òåïëî-

âèõ ãîñïîäàðñòâ äî îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó, çà-

òâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ïàëèâà òà

åíåðãåòèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ç ïèòàíü æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä

10 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 620/378, çàðåºñòðîâà-

íèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 31 ãðóäíÿ

2008 ðîêó çà ¹ 1310/16001 (äàë³ — Ïðàâèëà

ï³äãîòîâêè òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî îïàëþ-

âàëüíîãî ïåð³îäó), òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèõ àêò³â Óêðà¿íè.

13. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ðîçðîáèòè òà íà-

äàòè äî 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äëÿ ïîãîäæåííÿ

òåïëîïîñòà÷àëüíèì îðãàí³çàö³ÿì ãðàô³êè ïðåä’ÿâ-

ëåííÿ ñèñòåì òåïëîñïîæèâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-

äó, ë³êóâàëüíèõ, äèòÿ÷èõ òà øê³ëüíèõ çàêëàä³â

äëÿ ïåðåâ³ðêè ¿õ ãîòîâíîñò³ äî îïàëþâàëüíîãî ïå-

ð³îäó 2017/2018 ðîê³â ç ð³âíîì³ðíèì ùîì³ñÿ÷-

íèì ðîçïîä³ëîì ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â òà çîáîâ’ÿçà-

òè áàëàíñîóòðèìóâà÷³â çàáåçïå÷èòè çäàâàííÿ

ñèñòåì òåïëîñïîæèâàííÿ äî ðîáîòè â îïàëþ-
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âàëüíèé ïåð³îä â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ãðà-

ô³ê³â.

14. Âñòàíîâèòè, ùî äæåðåëàìè ô³íàíñóâàí-

íÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà

äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â,

çàòâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1,2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, º êîøòè ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ».

ÒÎÂ «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß», ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿â-

âîäîêàíàë».

15. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çà-

ö³ÿì ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðîêëàäàííÿ,

ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîâèõ, åëåêòðè÷-

íèõ, âîäîïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ, ãàçîâèõ

òà ³íøèõ ìåðåæ äîòðèìóâàòèñÿ Ïðàâèë áëà-

ãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051, òà â ðàç³ âèäàëåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü äîòðèìóâàòèñÿ Ïîðÿäêó âèäà-

ëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ðîêó

¹ 384/6600.

16. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äêëþ÷åííÿ ñïîæè-

âà÷³â â³ä ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ çä³éñíþºòü-

ñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèïðîáóâàíü òåïëîâèõ ìå-

ðåæ òà ðåìîíòó äæåðåë òåïëîïîñòà÷àííÿ ç 09

êâ³òíÿ äî 23 ñåðïíÿ 201 7 ðîêó.

17. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» çà

çàìîâëåííÿì â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é çàáåçïå-

÷èòè â³äíîâëåííÿ øëÿõîâîãî ïîêðèòòÿ ï³ñëÿ ë³ê-

â³äàö³¿ àâàð³éíèõ ïîøêîäæåíü òà âèêîíàííÿ ïëà-

íîâèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ

â óñòàíîâëåí³ äîçâ³ëüíèìè äîêóìåíòàìè òåð-

ì³íè.

18. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî» íà çàìîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãà-

í³çàö³é çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ ñèãíàëüíîãî

îñâ³òëåííÿ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðî-

á³ò íà àâàð³éíèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ.

19. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì:

19.1. Óòâîðèòè ðàéîíí³ îïåðàòèâí³ øòàáè äëÿ

çä³éñíåííÿ ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ï³äãîòîâ-

êîþ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é äî îñ³í-

íüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 201 7/2018 ðîê³â òà êî-

îðäèíàö³¿ ðîá³ò ç åëåêòðî-, òåïëî-, âîäî-, ãàçî-

ïîñòà÷àëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ï³ä ÷àñ îïàëþ-

âàëüíîãî ïåð³îäó.

19.2. Çàòâåðäèòè çàõîäè ç ï³äãîòîâêè æèòëî-

âèõ áóäèíê³â, îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî,

ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà òåïëîâîãî ãîñïî-

äàðñòâà äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018

ðîê³â òà çàáåçïå÷èòè ¿õ âèêîíàííÿ â òåðì³í äî

01 æîâòíÿ 2017 ðîêó.

19.3. Ó ëèïí³ — âåðåñí³ 2017 ðîêó çàñëóõàòè

íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ îïåðàòèâíèõ øòàá³â çâ³-

òè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çà-

ö³é ïðî ñòàí âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè äî

îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â, çà-

òâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1-3 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

19.4. Âçÿòè íà îñîáëèâèé êîíòðîëü ïðîâå-

äåííÿ äî 01 âåðåñíÿ 2017 ðîêó ïðîìèâàííÿ ñèñ-

òåì îïàëåííÿ âîäîþ.

Çàáåçïå÷èòè çàïîâíåííÿ âíóòð³øíüîáóäèí-

êîâèõ ñèñòåì îïàëåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ï³ä-

ãîòîâëåíîþ âîäîþ äëÿ ñòàëî¿ ðîáîòè â îïàëþ-

âàëüíèé ïåð³îä 2017/2018 ðîê³â çà ãðàô³êîì

çã³äíî ç äîäàòêîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà

ïðî âèêîíàííÿ ïî³íôîðìóâàòè Äåïàðòàìåíò

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 25 âåðåñíÿ

2017 ðîêó.

19.5. Çàáåçïå÷èòè äî 01 æîâòíÿ 2017 ðîêó ðå-

ìîíò ïîêð³âåëü òà ôàñàä³â, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,

åëåêòðîíí³òîâèõ áóäèíê³â, òåïëîâèõ ïóíêò³â, ãåð-

ìåòèçàö³þ ³íæåíåðíèõ ââîä³â ó áóäèíêàõ òà ñòè-

ê³â ïàíåëåé, â³äïîâ³äí³ñòü ñõåì åëåêòðîîñâ³ò-

ëåííÿ ïðîåêòíèì ð³øåííÿì, ñêë³ííÿ â³êîí òà

óòåïëåííÿ ï³ä’¿çä³â.

19.6. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áåçïå-

êè ñèñòåì ãàçîïîñòà÷àííÿ, çàòâåðäæåíèõ íà-

êàçîì Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðî-

ìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó

¹ 285, çàðåºñòðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿

Óêðà¿íè 08 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 674/27119.

19.7. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ïàñïîðò³â ãîòîâíîñò³ æèòëî-

âèõ áóäèíê³â òà àêò³â ñòàíó ãîòîâíîñò³ òåïëî-

âîãî ãîñïîäàðñòâà â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä

2017/2018 ðîê³â â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë ï³äãî-

òîâêè òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî îïàëþâàëüíî-

ãî ïåð³îäó äî 25 âåðåñíÿ 2017 ðîêó, â òîìó ÷èñ-

ë³ ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî ïîâ³ðêè, ðåìîí-

òó ÷è çàì³íè çà íåîáõ³äíîñò³ ïðèëàä³â îáë³êó

òåïëîâî¿ åíåðã³¿.

19.8. Ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè óïðàâë³ííÿìè Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà êåð³âíèêàìè ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ º âëàñíè-

êàìè ³íæåíåðíèõ ñïîðóä ³ ìåðåæ, âæèâàòè çà-

õîä³â ùîäî ïîñèëåííÿ îõîðîíè îáëàäíàííÿ íà-

ñîñíèõ ñòàíö³é, ïàâ³ëüéîí³â, òåïëîâèõ êàìåð,

ëþê³â ³ ãîðëîâèí òåïëîâèõ òà âîäîïðîâ³äíî-êà-

íàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³ä-

ñòàíö³é òà êàáåëüíèõ ìåðåæ.

19.9. Íå äîïóñêàòè â îõîðîííèõ çîíàõ òåïëî-

âèõ, âîäîïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ, êàáåëüíèõ,

ãàçîâèõ òà ³íøèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ðîçòàøó-

âàííÿ ãàðàæ³â, òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü, ñòîÿíîê àâòîòðàíñïîðòó òîùî.

Âæèòè çàõîä³â ùîäî âèíåñåííÿ (çíåñåííÿ)

òàêèõ îá’ºêò³â ç îõîðîííèõ çîí ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

19.10. Ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåí-

íÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» çàáåçïå÷èòè óò-

ðèìàííÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèöü, äâî-

ðîâèõ òåðèòîð³é ðàéîí³â ì³ñòà â íàëåæíîìó

ñòàí³.

19.11. Çàáåçïå÷èòè çà äàíèìè åíåðãîïîñ-

òà÷àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñâîº÷àñíå ³íôîðìóâàí-

íÿ ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â òà âëàñíèê³â

íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ïðî ïðèïèíåííÿ ïîäà÷³

òåïëîíîñ³ÿ (ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ) ó ðàç³ âè-

êîíàííÿ ã³äðàâë³÷íèõ âèïðîáóâàíü, ïëàíîâèõ

òà àâàð³éíèõ ðîá³ò ç ðîçì³ùåííÿì â³äïîâ³äíèõ

îá’ÿâ íà äîøêàõ îãîëîøåíü æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â.

19.12. Çîáîâ’ÿçàòè áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèò-

ëîâèõ òà íåæèòëîâèõ áóä³âåëü, â³äíåñåíèõ äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é:

íå äîïóñêàòè ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³í-

íîñòåé ó ï³äâàëüíèõ òà ³íøèõ ïðèì³ùåííÿõ, ó

ÿêèõ ïðîõîäÿòü òðóáîïðîâîäè òåïëîâèõ ìåðåæ,

âèêîíàòè îáîâ’ÿçêîâ³ çàõîäè ùîäî óù³ëüíåííÿ

³íæåíåðíèõ ââîä³â òà îðãàí³çàö³¿ äðåíàæíèõ ñèñ-

òåì;

äî 01 âåðåñíÿ 2017 ðîêó âèêîíàòè ðîáîòè òà

ñêëàñòè â³äïîâ³äí³ àêòè ïðî ïåðåâ³ðêó îáëàäíà-

íèõ ñèñòåìàìè âíóòð³øíüîáóäèíêîâîãî ïîæå-

æîãàñ³ííÿ âîäîïðîâ³äíèõ ââîä³â áóä³âåëü áàãà-

òîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè íà ïðåäìåò ¿õ ãåðìåòè-

çàö³¿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õ òåõí³÷íîãî ñòàíó; ó

ðàç³ âèÿâëåííÿ íåäîë³ê³â ó çîâí³øí³õ òà âíóòð³ø-

íüîáóäèíêîâèõ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæàõ çàáåç-

ïå÷èòè ¿õ óñóíåííÿ äî 01 æîâòíÿ 2017 ðîêó.

19.13. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíó ïåðåâ³ðêó òà

ïðî÷èùåííÿ äèìîâèõ ³ âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â

æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ íåñïðàâíèõ

òà íåïðèäàòíèõ äëÿ ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ äè-

ìîâèõ ³ âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â ïîïåðåäèòè âëàñ-

íèêà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à òà/àáî îðåíäàðÿ

(íàéìà÷à)) ïðî çàáîðîíó êîðèñòóâàííÿ ãàçî-

âèì îáëàäíàííÿì, íåâ³äêëàäíî íàä³ñëàòè ãà-

çîðîçïîä³ëüíîìó ï³äïðèºìñòâó àêò ïåðåâ³ðêè

òåõí³÷íîãî ñòàíó äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êà-

íàë³â äëÿ ïîäàëüøîãî â³äêëþ÷åííÿ ãàçîâèõ

ïðèëàä³â â³ä ñèñòåìè ãàçîïîñòà÷àííÿ.

19.14. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ðåìîíò ñïå-

ö³àë³çîâàíî¿ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè ï³äïðè-

ºìñòâ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äî 01 æîâò-

íÿ 2017 ðîêó.

19.15. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó íåîáõ³äíîãî

³íâåíòàðþ òà ïîñèïíîãî ìàòåð³àëó äëÿ ðîáîòè â

îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä.

20. Êåð³âíèêàì êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ, îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìàþòü íà ñâîºìó áàëàí-

ñ³ ïîøêîäæåí³ êàáåëüí³ ë³í³¿ 0,4-10 êÂ, çàáåçïå-

÷èòè âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà ââåäåííÿ

çàçíà÷åíèõ ìåðåæ â åêñïëóàòàö³þ äî 15 âåðåñ-

íÿ 2017 ðîêó.

21. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ñïðèÿòè îïåðàòèâíîìó çà-

áåçïå÷åííþ òà ïîãîäæåííþ ñõåì ðóõó äîðîæ-

íüîãî òðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ ïîøêîäæåíü òåïëî-

âèõ, êàáåëüíèõ, âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³é-

íèõ ìåðåæ çà çâåðíåííÿì ï³äðîçä³ë³â ÏÀÒ «ÊÈ-

¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òà ÏAT «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë».

22. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî ïî÷àòêó îñ³í-

íüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/201 8 ðîê³â çàáåç-

ïå÷èòè ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ðåçåðâíèìè äæåðå-

ëàìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.

23. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó êóëü-

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

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

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ó ï³äïîðÿäêó-

âàíí³ ÿêèõ º ìåäè÷í³ óñòàíîâè, çàêëàäè îñâ³òè,

êóëüòóðè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, çàáåçïå÷èòè:

23.1. ßê³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ òà ï³äãîòîâêó äî

åêñïëóàòàö³¿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2017/2018

ðîê³â ìîäóëüíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíê-

ò³â òà ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿.

23.2. Âèêîíàííÿ ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè ïðèëà-

ä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³

çä³éñíåííÿ ¿õ ðåìîíòó àáî çàì³íè äî 15 âåðåñ-

íÿ 2017 ðîêó.

23.3. Âæèòòÿ çàõîä³â ³ç âñòàíîâëåííÿ ïðèëà-

ä³â îáë³êó â çàêëàäàõ áþäæåòíî¿ ñôåðè äî 15

âåðåñíÿ 2017 ðîêó.

23.4. Äî ïî÷àòêó îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó

2017/2018 ðîê³â ðîáî÷èé ñòàí ðåçåðâíèõ äæå-

ðåë æèâëåííÿ.

24. ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»:

24.1. Ó òåðì³í äî 16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó íàäà-

òè ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì ïåðåë³ê ïîøêîäæåíèõ àáîíåíòñüêèõ êà-

áåëüíèõ ë³í³é.

24.2. Ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ ïî-

øêîäæåíèõ àáîíåíòñüêèõ êàáåëüíèõ ë³í³é ³í-

ôîðìóâàòè ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ äî 30 ÷èñëà ùîì³ñÿ÷íî.

25. ÏÀÒ «ÊÈ²ÂÅÍÅÐÃÎ», ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäî-

êàíàë», ÏÀÒ «Êè¿âãàç» îïåðàòèâíî ³íôîðìóâà-

òè Öåíòðàëüíó äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»,

Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êî-

ìóíàëüíó áþäæåòíó óñòàíîâó «Êîíòàêòíèé öåíòð

ì³ñòà Êèºâà» ïðî àâàð³éí³ ïîøêîäæåííÿ ³íæå-

íåðíèõ ìåðåæ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ¿õ â³äíîâ-

ëåííÿ.

26. ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», ÒÎÂ «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍ-

ÑÒÐÓÊÖ²ß»:

26.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³ä-

ãîòîâêè îáëàäíàííÿ òåïëîåëåêòðîöåíòðàëåé,

êîòåëåíü, òåïëîâèõ òà åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äî

îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â, çà-

òâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

26.2. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ àêò³â ñòàíó

ãîòîâíîñò³ òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ â³äïîâ³äíî äî

Ïðàâèë ï³äãîòîâêè òåïëîâèõ ãîñïîäàðñòâ äî

îïàëþâàëüíîã î ïåð³îäó.

26.3. Ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ çàïàñè ðåçåðâíèõ

âèä³â ïàëèâà (ìàçóòó, âóã³ëëÿ) äëÿ ñòàëîãî ïðî-

õîäæåííÿ îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018

ðîê³â.

27. ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» çàáåçïå÷èòè âè-

êîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè âîäîïðîâ³äíî-êà-

íàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-çèìî-

âîãî ïåð³îäó 2017/2018 ðîê³â, çàòâåðäæåíèõ

â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

28. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

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

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

òàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêî-

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

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

òàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-

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

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

ð³âíèêàì óïðàâë³íü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, êóëü-

òóðè, ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é

çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

29. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì

òåïëîïîñòà÷àííÿ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â, äèòÿ÷èõ

ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â òà ñòàö³îíàðíèõ â³ää³ëåíü

ë³êàðåíü çä³éñíþºòüñÿ ç 18 âåðåñíÿ 2017 ðîêó

íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ çàÿâîê êåð³âíèê³â çàçíà-

÷åíèõ çàêëàä³â. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ-

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

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

òè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ñèñòåì

òåïëîïîñòà÷àííÿ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â, äèòÿ÷èõ

ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â òà ñòàö³îíàðíèõ â³ää³ëåíü

ë³êàðåíü äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó 2017/2018

ðîê³â äî öüîãî òåðì³íó.

30. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³-

ÿì çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â åíåðãåòè-

êè, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àí-

íÿ, ùî ïåðåáóâàþòü ó íèõ íà áàëàíñ³, òà äî 25 âå-

ðåñíÿ 2017 ðîêó îòðèìàòè â³ä òåïëîïîñòà÷àëü-

íèõ îðãàí³çàö³é àêòè ñòàíó ãîòîâíîñò³ òåïëîâî-

ãî ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îïàëþâàëüíèé ïå-

ð³îä â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë ï³äãîòîâêè òåïëîâèõ

ãîñïîäàðñòâ äî îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó.

31. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîë-

äèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä», ³íøèì áóä³-

âåëüíèì òà ðåìîíòíèì îðãàí³çàö³ÿì â òåðì³íè,

ïîãîäæåí³ ç òåïëîïîñòà÷àëüíèìè îðãàí³çàö³-

ÿìè òà ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àä-

ì³í³ñòðàö³ÿìè, äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ïå-

ð³îäó 2017/2018 ðîê³â âèêîíàòè ðîáîòè ç ï³ä-

êëþ÷åííÿ îá’ºêò³â, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëóàòà-

ö³þ ó IV êâàðòàë³ 2017 ðîêó — ² êâàðòàë³ 2018 ðî-

êó, äî ä³þ÷èõ òåïëîâèõ ìåðåæ. Âçÿòè äî â³äîìà,

ùî ç ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó äëÿ âè-

êîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò íà çîâí³øí³õ òåïëî-

âèõ ìåðåæàõ òåïëîïîñòà÷àííÿ æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â íå áóäå ïðèïèíåíî.

32. Âçÿòè äî â³äîìà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åí-

íÿ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», ÒÎÂ «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍ-

ÑÒÐÓÊÖ²ß» ï³äêëþ÷åííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñ-

òà Êèºâà äî ìåðåæ òåïëîïîñòà÷àííÿ â îïàëþ-

âàëüíèé ïåð³îä 2017/2018 ðîê³â ïðîòÿãîì 7 ä³á

çà ãðàô³êîì çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

33. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-

ì³í³ñòðàö³ÿì, Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ-

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

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

Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëü-

íî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», ÒÎÂ «ªÂÐÎ-ÐÅ-

ÊÎÏÑÒÐÓÊ²Ä²ß», ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»,

ÏÀÒ «Êè¿âãàç» ñòàíîì íà 13 òà 28 ÷èñëî ùîì³-

ñÿ÷íî ³íôîðìóâàòè Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèêîíàííÿ ïóíê-

ò³â 19, 25-28 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïîâ³ä-

íî äî ïîâíîâàæåíü.

34. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó

àäì³í³ñòðàö³þ) ïðî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ äî 10 æîâòíÿ 2017 ðîêó.

35. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïðîâåäåííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ïðî íàÿâí³ñòü ïà-

ëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ñòàí ðîçðàõóí-

ê³â çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ òà ï³äãîòîâêó ì³ñüêî-

ãî ãîñïîäàðñòâà äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó

2017/2018 ðîê³â, íåîáõ³äí³ñòü åêîíîìíîãî ñïî-

æèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â òà âîäè (îñîáëèâî â

ãîäèíè ìàêñèìàëüíîãî íàâàíòàæåííÿ åíåðãîñèñ-

òåìè òà ñèñòåìè âîäîçàáåçïå÷åííÿ), à òàêîæ

óòåïëåííÿ êâàðòèð, â³êîí ñõîäîâèõ êë³òîê, âõ³ä-

íèõ äâåðåé òà âèõîä³â íà ãîðèùà.

36. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Ó çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í, âóë. Ïàâëà Ïîòîöüêîãî (á³ëÿ ä³ëÿíêè

ïî âóë.Ïàâëà Ïîòîöüêîãî (Êîìñîìîëüñüêà),106) òà âóë.Ñìåðåêîâà,40,ïðîøó áóòè ïðèñóòí³ì 19.06.17 ð.î 10.00,âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â

ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíèõ ä³ëÿíîê. Êîíòàêòíèé òåë.: 067-693-33-15, Â³êòîð.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

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

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

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

ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè 31.12.2015 ¹2075, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 15.01.2016
çà ¹ 60/28190 (äàë³ — Ïîëîæåííÿ).

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

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

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
ê³ì. 510 äî 13.00 21.06.2017.Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó: 202-61-68. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ
ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç îïèñîì ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â,ùî ì³ñòÿòüñÿ
â êîíâåðò³, íà êîæíèé îá'ºêò îö³íêè îêðåìî, ç â³äì³òêîþ íà êîíâåðò³ "Íà êîíêóðñ ç â³äáîðó
ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³" òà çàçíà÷åííÿì íàçâè îá'ºêòà îö³íêè.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ î 10.00 26.06.2017 â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà çà
àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-70, 202-61-72.

¹

ç/ï
Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè

Îð³ºíòîâíà

äàòà îö³íêè

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 67,1 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 28, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.06.2017

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 22à, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.06.2017

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 82,0 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Þðè Ãíàòà, 7, ë³ò. "Á"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.06.2017

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 9,2 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 3/4, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.06.2017

5.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 37,6 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà, 12, ë³ò. "À""

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 46,2 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 31,6 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, 2-Ä, ë³ò."À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

8
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 952,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

9.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 434,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

10.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 882,7 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

11.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 20,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

12.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 174,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðáîâà, 17-Á, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

13.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 78,8 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïë. Ãåðî¿â Áðåñòó, 3, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

14.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 52,4 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 67, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

15.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 66,6 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ Àêàäåì³êà, 6, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

16.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 81,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîçèöüêîãî Ïèëèïà, 5, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

17.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Þðè Ãíàòà, 9, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

18.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 33,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðîð³çíà, 23À, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

19.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 19,8 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áàñò³îííà, 18-Á, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

20.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 35,6 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïë. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 1Á, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ äëÿ

ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

Ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè, ìàòåð³àëè,
òîùî Ô³ðìà "Ò.Ì.Ì."-ÒÎÂ ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ
â³ä 01.06.2011 ¹869 ç³ çì³íàìè, ùî âíåñåí³ Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹515, íàäàíî
äå Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà
ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011
¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çì³íà òàðèô³â ïî áóäèíêàõ çà àäðåñàìè: âóë.Õàðê³âñüêå øîñå, 152, êîðïóñ 3 (Ã,Ä); ïðîâóë.
Íåñòîð³âñüêèé, 6; âóë. Ãðàäèíñüêà, 1 â³äáóëàñü çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñêëàäîâèõ òàðèô³â:
íàêëàäíèõ âèòðàò ïî ï³äïðèºìñòâó, ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çã³äíî ç ä³þ÷èì Áþäæåòîì
Óêðà¿íè íà 2017 ð³ê, ï³äâèùåííÿì ö³í íà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè, âèòðàò íà óòðèìàííÿ
òà ðåìîíò êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âîçäâèæåíñüêà, 14 ïðîòÿãîì 14
äí³â ³ç äàòè îïóáë³êóâàííÿ.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 01001, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 49À
äî 23.06.2017 ð.

¹
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô íà 1 êâ. ì â ì³ñÿöü,

ãðí ç ÏÄÂ

1 âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 47 7,14

2 âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 49 À 7,16

3 âóë. Çâ³ðèíåöüêà, 59 8,75

4 ïðîñï. Êîìàðîâà êîñìîíàâòà, 26 7,23

5 âóë. Ïàíåëüíà, 5 6,44

6 âóë. Ïðîâ³àíòñüêà (Ã. Òèìîôººâî¿), 3 6,54

7 âóë. ×ààäàåâà Ïåòðà, 2 7,17

8 âóë. ×ààäàåâà Ïåòðà, 2Â 7,17

9 âóë. Ëîìîíîñîâà, 73 À 6,44

10 âóë. Ëîìîíîñîâà, 73 Ã 6,44

11 âóë. Ëîìîíîñîâà, 73 Â 6,49

12 âóë. Ëîìîíîñîâà, 75 À 6,45

13 âóë. Ëîìîíîñîâà, 71 Ã 6,47

14 âóë. Ëîìîíîñîâà, 73 Å 6,45

15 âóë. Ëîìîíîñîâà, 73 Ä 6,45

16 âóë. Ëîìîíîñîâà, 73 Æ 6,79

17 âóë. Ëîìîíîñîâà, 71 Ç 6,75

18 âóë. Ëîìîíîñîâà, 71 Ä 6,51

19 âóë. Ëîìîíîñîâà, 71 Å 6,45

TOB "Êîìôîðòíà Îñåëÿ-Ïå÷åðñüê" äîâîäèòü ðîçðàõóíêîâ³ ðîçì³ðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 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 âåá-ñàéò³ TOB "Êîìôîðòíà Îñåëÿ-Ïå÷åðñüê"òà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ï³ä'¿çäàõ áóäèíêó.

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

¹ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí./ì â ì³ñÿöü

1 âóë. Áîëñóíîâñüêà, 2 11.61

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè çà àïåëÿö³éíèìè ñêàðãàìè Øêåëåáåé Ðà¿ñè ªãîð³âíè òà Ìàìàñÿ Ìàêñèìà Îëåêñàíäðîâè÷à, ÿêèé ä³º íà
ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â ³íòåðåñàõ Ï³òåð Ñ³àíã-Êâàíã ÒÎÓ íà ð³øåííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 17 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òêà÷åíêà Îëåêñàíäðà
Âîëîäèìèðîâè÷à äî ôîí Äåéê ²ðèíè ²âàí³âíè, ôîí Äåéê Éîõàíà Êð³ñò³àíà, Øêåëåáåé Ðà¿ñè ªãîð³âíè, Ï³òåðà Toy ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó ä³éñíèì, ïðèçíà÷åíèé â ïðèì³ùåíí³
Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà (03110,ì.Êè¿â,âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,2-à,ãîëîâóþ÷èé-ñóääÿ Øêîð³íà Î.².) íà 21 ÷åðâíÿ 2017ðîêó î 14.20.

Ïîçèâà÷óÒêà÷åíêó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó,îñòàíí³ â³äîì³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ: 01004,ì.Êè¿â,âóë.Äàðâ³íà,10; 95050,ÀÐ Êðèì,ì.Ñ³ìôåðîïîëü,âóë.Øàëôåéíàÿ,135,êâ.
17,íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ â ïðèì³ùåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-à, çàë ¹ 0708-0709, 07 ïîâåðõ), äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.

Â ðàç³ ïîâòîðíî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íåçàëåæíî â³ä ïðè÷èíè (÷.4 ñò. 169 ÖÏÊ Óêðà¿íè) ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó Âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ â í³é äîêàç³â.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Äåãòÿð³âñüêà,31-À,(êàá.¹ 303),âèêëèêàº íà 12.09.2017ðîêó íà 11.00 â³äïîâ³äà÷à Äåì÷åíêî Þë³þ Ñåðã³¿âíó
ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Çàêèðíè÷íî¿ Íàä³¿ Ïåòð³âíè äî Äåì÷åíêî Þë³¿ Ñåðã³¿âíè, òðåòÿ îñîáà: Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Óêðà¿íñüêèé ñòðàõîâèé ä³ì", ïðî â³äøêîäóâàííÿ
ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà ¿¿ â³äñóòíîñò³.
Ñóääÿ  Â.Î.Âîëîøèí

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

¹
ï/ ï Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåí-
äè ó ãðí (áåç

ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà
òåðì³í îðåíäè

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
(ðîçêëàä çàíÿòü ïîãîäæå-

íèé ç êåð³âíèêîì ÇÍÇ)

Îðåí-
äíà

ñòàâêà ó
%

Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ì³ñÿöü ó ãðí (áåç

ÏÄÂ)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 2,3,4 ïîâåðõ³â
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 180,0 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 46
(Ïðèðîäíè÷î -íàóêîâèé ë³öåé ¹ 145)

5 857 000,0

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³é-
íîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, àäðåñà: ì. Êè¿â,
âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7

Îñâ³òí³ ïîñëóãè (ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ çàíÿòü ç
àíãë³éñüêî¿ ìîâè) 

2 ðîêè 364 äí³

3 ãîäèíè íà òèæäåíü çã³äíî ç
ðîçêëàäîì çàíÿòü 15 152,53

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôî-
íàìè: 253-00-86, 280-15-39.

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Êîëîñîâó (Êóïð³ºíêî) Òåòÿíó Âàëåð³¿âíó, ÿêà çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àõìàòîâî¿ 35-à, êâ. 166, òà Òàðàñåíêà
Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à, ÿêèé ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 8, êâ. 1, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷³â ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ
"Óêðñîöáàíê"ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 19 ÷åðâíÿ 2017ð. î 15.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-À, êàá. 127.
Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷³â.
Ñóääÿ  Ò.Î.Òðóñîâà
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 54622

9 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹60 (4973)

16

ÊÈ¯Â ² ÊÈßÍÈ

ßÊ ÇÀÇÍÀ×ÈÂ ó ëèñò³ äèðåêòîð
ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêî¿ íà-
óêîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè â êðà-
¿íàõ ÑÍÄ äîêòîð Äæóçåïïå Öèðèë-
ë³, ð³øåííÿì â³ä 7.11.2016 ðîêó
Àíàòîë³é Øîñòàê íàãîðîäæåíèé
äèïëîìîì Di Merito òà ªâðîïåé-
ñüêîþ çîëîòîþ ìåäàëëþ «çà âè-
íÿòêîâ³ çàñëóãè â ðîçâèòêó íàóêè
³ îñâ³òè, çîêðåìà, çà ðîçðîáêè â
îáëàñò³ ñîö³îëîã³¿ ³ ìîòèâàö³éíî-
ãî ìåíåäæìåíòó».

Íàóêîâåöü ïîíàä 35 ðîê³â ïîºä-
íóº âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ç ïðè-
êëàäíîþ ìåòîäèêîþ, çàéìàºòüñÿ
ðîçðîáêîþ ³ âïðîâàäæåííÿì ó íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ìåòî-
ä³â àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà,
ä³ëîâèõ ³ãîð; ïðàöþº ó íàïðÿì³
ìîòèâàö³éíîãî ìåíåäæìåíòó, ³í-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà íàóêî-
ìåòð³¿. Ðîçðîáèâ óí³êàëüíó ìåòî-
äèêó îö³íþâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â òà ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-IV
ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ç ïîäàëüøèì
âèçíà÷åííÿì ¿õ ðåéòèíãó. Ñóòü ìå-
òîäèêè ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ôîð-
ìàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â (ÍÏÏ), âè-
êëþ÷èòè åìîö³éíó ñêëàäîâó ïðè
¿õ îö³íþâàíí³, çíàéòè â³äïîâ³äí³
êðèòåð³¿ (³íäèêàòîðè), óñóíóòè
çð³âíÿë³âêó â îïëàò³ ïðàö³, ïðè-
ìóñèòè âåñòè ÷³òêèé îáë³ê âëàñ-
íîðó÷ âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Ìåòîäè-
êà ñïðèÿëà íåáóâàë³é ìîòèâàö³¿
äî ïðàö³, ³íøèìè ñëîâàìè, äàëà
ïîòóæíèé ïîøòîâõ âíóòð³øí³ì,
ïðèõîâàíèì ðåçåðâàì áåç ÿêèõîñü
äîäàòêîâèõ êàï³òàëîâêëàäåíü. Îò-
ðèìàâ íà öåé ïðîäóêò äâà Àâòîð-
ñüêèõ ñâ³äîöòâà (ïàòåíòè): óêðà-
¿íñüêèé — 2005 ð³ê òà ðîñ³éñüêèé
— 2017 ð³ê. Ìåòîäèêà âïðîâàäæå-
íà ó äåñÿòêàõ óí³âåðñèòåò³â êðà¿í
ÑÍÄ. Äåÿê³ ÂÍÇ ïðîñòî âçÿëè öþ
óí³êàëüíó ðîçðîáêó ñîá³ íà îçáðî-
ºííÿ, êîðèñòóþ÷èñü òèì, ùî êîí-
öåïö³ÿ, ïàðàäèãìà, ñóòü ³ ìàòåìà-
òè÷íà ìîäåëü ìåòîäèêè äîñòóïí³
ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò.

«Âæå á³ëüøå 20 ðîê³â ÿ º ó÷àñ-
íèêîì ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é,
ùî ïðîâîäÿòü Ì³æíàðîäíà àêàäå-
ì³ÿ ïðèðîäîçíàâñòâà (International
Akademy of Natural History, ì. Ìþí-
õåí) òà ªâðîïåéñüêèé íàóêîâî-
ïðîìèñëîâèé êîíñîðö³óì (ESIC),
áóâ íàãîðîäæåíèé ïðåñòèæíèìè
îðäåíàìè ªâðîñîþçó LABORE ET
SCIENTIA («Ïðàöåþ ³ çíàííÿìè»)
òà PRIMUS INTER PARES («Ïåðøèé
ñåðåä ð³âíèõ»), òîìó âèçíàííÿ õî÷
³ ñòàëî âåëèêîþ ³ ïðèºìíîþ íå-
ñïîä³âàíêîþ, àëå ï³äñòàâ äëÿ òà-
êîãî ð³øåííÿ áóëî äîñòàòíüî, —
ç³çíàâñÿ Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷. —
ªâðîïàëàòà — öå ïîòóæíà ì³æíà-

ðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà êîîðäèíóº
³ ñòèìóëþº ä³ÿëüí³ñòü ñâ³òîâèõ âè-
ðîáíèê³â, òîðãîâåëüíó ³ á³ðæîâó
ä³ÿëüí³ñòü, çàéìàºòüñÿ ³íâåñòèö³-
ÿìè â íàóêó òà ïðîìèñëîâ³ñòü, îö³-
íþº âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, íàóêî-
â³ óñòàíîâè òà áàíêè íå ëèøå ªâ-
ðîïè, à é ÑÍÄ, Àìåðèêè, à òàêîæ
â³äçíà÷àº ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
ïðèêëàäíîþ íàóêîâîþ ³ ïðîñâ³ò-
íèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ç 1992 ðîêó
äèïëîìîì ÿêîñò³ ³ çîëîòîþ ìåäàë-
ëþ áóëî â³äçíà÷åíî 28 óêðà¿íö³â
— ïðîâ³äíèõ íàóêîâö³â, ë³êàð³â,
îñâ³òÿí».

Òàêîæ íà ì³æíàðîäí³é êîíôå-
ðåíö³¿ ó Áðþññåë³ Àíàòîë³þ Â³êòî-
ðîâè÷ó áóëî âèäàíî «Ïîñâ³ä÷åí-
íÿ ªâðîïàëàòè», ð³âíîö³ííå äèï-
ëîìàòè÷íîìó ïàñïîðòó. Öåé äî-
êóìåíò äàº âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïðè-
â³ëå¿â, âêëþ÷àþ÷è âèìîãó, âèêëà-
äåíó òðüîìà ìîâàìè (ôðàíöóçü-
êîþ, àíãë³éñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ) äî
âñ³õ äåðæàâíèõ ³ ïðèâàòíèõ îðãà-
í³çàö³é ªâðîñîþçó òà ÑÍÄ íàäà-
âàòè éîãî âëàñíèêó âñ³ëÿêå ñïðè-

ÿííÿ òà çàõèñò, â³í ö³ëêîì ïðèé-
íÿòíèé ³ êîðèñíèé ÿê äëÿ âíóò-
ð³øíüîãî âèêîðèñòàííÿ, òàê ³ äëÿ
ïî¿çäîê çà êîðäîí.

ªÍÏÏ íàãîðîäæóº ãðîìàäÿí ³
îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä êðà¿íè
ïðîæèâàííÿ, íàö³îíàëüíîñò³ òà
â³ðîñïîâ³äàííÿ, ÿê³ ïîêàçóþòü âè-
ñîêó ÿê³ñòü òà ïðîôåñ³îíàë³çì â
ñôåð³ óïðàâë³ííÿ, êóëüòóðè, íà-
óêè ³ îñâ³òè. Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì
â³äáîðó º âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì
ëàóðåàòà òà â³äïîâ³äàëüíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ðîáîòè ³ ñóñï³ëüñòâà. Ïî-
÷åñíó ºâðîïåéñüêó íàãîðîäó â ìè-
íóë³ ðîêè îòðèìóâàëè âèçíà÷í³
ä³ÿ÷³ íàóêè òà êóëüòóðè ð³çíèõ
êðà¿í.

Àíàòîë³é Øîñòàê º ÷ëåíîì-êî-
ðåñïîíäåíòîì Àêàäåì³¿ íàóê âè-
ùî¿ îñâ³òè, çàñëóæåíèì íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêîì Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðå-
ñóðñ³â òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
Óêðà¿íè, â³äì³ííèêîì îñâ³òè Óêðà-
¿íè, â³äì³ííèêîì ³íæåíåðíî¿ ñëóæ-
áè Óêðà¿íè, íàãîðîäæåíèé, çîê-

ðåìà, Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, òðóäîâîþ
â³äçíàêîþ «Çíàê Ïîøàíè». Â 2016
ðîö³ éîìó ïðèñâî¿ëè ïî÷åñíå çâàí-
íÿ «Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè
Óêðà¿íè». Íàóêîâ³ ïðàö³ â÷åíîãî
â³äçíà÷åí³ ìåäàëÿìè, äèïëîìà-
ìè òà ñåðòèô³êàòàìè áàãàòüîõ
ì³æíàðîäíèõ âèñòàâîê ³ ôîðóì³â.
Íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ Ñâÿòîãî
Âîëîäèìèðà ÀÍ ÂÎ Óêðà¿íè, Ñð³á-
íîþ ìåäàëëþ ³ì. Â. ². Âåðíàäñüêî-
ãî, Çîëîòîþ ìåäàëëþ «Çà íîâà-
òîðñüêó ðîáîòó â îáëàñò³ âèùî¿
îñâ³òè», Çîëîòîþ ìåäàëëþ ³ì. Ìàê-
ñèì³ë³àíà Âåáåðà; º Ïî÷åñíèì äîê-
òîðîì íàóê SCIENCE HONORIS
CAUSA Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿ ïðè-
ðîäîçíàâñòâà «Academy of Natural
History» (Germany). Íàãîðîäæå-
íèé äèïëîìàìè Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïðîãðàìè «Íàö³îíàëüí³ ë³äåðè
Óêðà¿íè». Ó 2015 ðîö³ çà çàñëóãè ç
â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ â íàø³é
äåðæàâ³ òà óòâåðäæåííÿ Ïîì³ñ-
íî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Ïàòð³àðõîì Êè¿âñüêèì ³

âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòîì íà-
ãîðîäæåíèé «Îðäåíîì ñâÿòèõ Êè-
ðèëà ³ Ìåôîä³ÿ». Ó 2017-ìó — çî-
ëîòîþ ìåäàëëþ Ê. Óøèíñüêîãî.
Öå äóæå ö³ííà â³äçíàêà ó íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íîìó ñåðåäîâèù³.
Ìàº ïîíàä 350 íàóêîâèõ ïðàöü
óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, àíãë³é-
ñüêîþ òà í³ìåöüêîþ ìîâàìè. ²í-
äåêñ öèòóâàííÿ — ïîíàä 200, ³í-
äåêñ Õ³ðøà (h-index) äîð³âíþº 10.
Öå äîñèòü ïðèñòîéí³ íàóêîìåò-
ðè÷í³ ïîêàçíèêè.

Ùîðîêó ªâðîïàëàòà îðãàí³çî-
âóº ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â ARES
(Academic Ranking European
Standarts). Öå ì³æíàðîäíèé ðåé-
òèíã âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ÿêèé îö³íþº çäàòí³ñòü óí³âåðñè-
òåò³â çàáåçïå÷óâàòè ñòóäåíò³â íå-
îáõ³äíèìè çíàííÿìè, áðàòè ó÷àñòü
â íàóêîâî-äîñë³äí³é ä³ÿëüíîñò³,
àêòèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìàéáóòí³-
ìè ðîáîòîäàâöÿìè. Íàãîðîäà êè-
¿âñüêîãî íàóêîâöÿ ³ îñâ³òÿíèíà áó-
ëà âðàõîâàíà ïðè ñêëàäàíí³ ARES-
2017. Ó ðåéòèíãó óêðà¿íñüêèõ âè-
ùèõ çàêëàä³â îñâ³òè, à öå 73 íàé-
êðàù³ óí³âåðñèòåòè, ÍÓÁ³Ï ïîñ³â
âîñüìó ïîçèö³þ ó êàòåãîð³¿ ÂÂÂ+,
ùî âêëþ÷àº íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
êðèòåð³¿â (ø³ñòü) ³ îçíà÷àº íàä³é-
íó ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ, øèðîêó íà-
óêîâó ä³ÿëüí³ñòü ³ çàòðåáóâàí³ñòü
âèïóñêíèê³â ðîáîòîäàâöÿìè.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äèïëîì Di
Merito (Çà çàñëóãè) òà ªâðîïåéñüêà
çîëîòà ìåäàëü º íàéïðåñòèæí³øè-
ìè ºâðîïåéñüêèìè íàãîðîäàìè.

...² îñü, ï³ñëÿ ê³ëüêàì³ñÿ÷íèõ
ôîðìàëüíîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðî-
öåäóðíèìè ïèòàííÿìè, â³äáóëî-
ñÿ âðó÷åííÿ íàãîðîä. Íà çàñ³äàí-
í³ Â÷åíî¿ ðàäè ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè 24
òðàâíÿ 2017 ðîêó ðåêòîð Ñòàí³ñëàâ
Í³êîëàºíêî óðî÷èñòî âðó÷èâ Àíà-
òîë³þ Øîñòàêó äèïëîì Di Merito
(Çà çàñëóãè), ªâðîïåéñüêó çîëîòó
ìåäàëü òà äèïëîìàòè÷íèé ïàñïîðò
ªâðîïàëàòè. Âðó÷àþ÷è íàãîðîäè,
ðåêòîð çàçíà÷èâ, ùî öå âåëèêèé
óñï³õ ³ ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ 
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè ³ ïîáàæàâ Àíàòî-
ë³þ Â³êòîðîâè÷ó ïîäàëüøèõ òâîð-
÷èõ çäîáóòê³â ó ðîçâèòêó òà çì³ö-
íåíí³ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïî-
ãëèáëåííþ ñï³âïðàö³ ç ºâðîïåé-
ñüêèìè êîëåãàìè �

Íåùîäàâíî ªâðîïåéñüêà íàóêîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà EUROCHAMBERS (ªÍÏÏ) íàãîðîäèëà

äèïëîìîì ÿêîñò³ ³ çîëîòîþ ìåäàëëþ Çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà îñâ³òè Óêðà¿íè, äîöåíòà êàôåä-

ðè òåõí³÷íîãî ñåðâ³ñó òà ³íæåíåðíîãî ìåíåäæìåíòó ³ì. Ì. Ï. Ìîìîòåíêà, ïðîôåñîðà ³ç ñïåö³-

àëüíîñò³ «Ñîö³îëîã³ÿ óïðàâë³ííÿ» Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòó-

âàííÿ Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ Øîñòàêà çà âèñîêîÿê³ñíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ôóíäàìåíòàëüíèé

âíåñîê â ³ííîâàö³éíó îñâ³òó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ñòîëè÷íèé â÷åíèé ³ îñâ³òÿíèí
îòðèìàâ ºâðîïåéñüêå âèçíàííÿ

Ðåêòîð ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè Ñòàí³ñëàâ Í³êîëàºíêî âðó÷àº Àíàòîë³þ Øîñòàêó ºâðîïåéñüê³ íàãîðîäè
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