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ÇÀ ÑËÎÂÀÌÈ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà, ëèøå 21
ð³ê òîìó, ï³ñëÿ áàãàòîãîäèííèõ
áàòàë³é, ðàíêîì 28 ÷åðâíÿ Âåð-
õîâíà Ðàäà óõâàëèëà Êîíñòèòó-
ö³þ Óêðà¿íè, ÿêà ³ äîñ³ ââàæàº-
òüñÿ îäí³ºþ ç íàéäåìîêðàòè÷-
í³øèõ ó ñâ³ò³.

«Ó Äåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà âåëèêîìó ñï³â-
â³ò÷èçíèêó, ãåòüìàíó Ïèëèïó Îð-
ëèêó ìè çãàäóºìî, ùî íàö³î-
íàëüí³é êîíñòèòóö³éí³é äóìö³
ïîíàä 300 ðîê³â. Ìè êð³çü â³êè

ïðîíåñëè ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³
ð³âíèõ ïðàâ,äåìîêðàòè÷íîãî ëà-
äó ³ â³äïîâ³äàëüíî¿ âëàäè. Ñàìå
òàêó äåðæàâó ìè òâîðèìî çàðàç»,
— íàãîëîñèâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî.

Ïðåçèäåíò íàãàäàâ, ùî ïðåä-
êè óêðà¿íö³â çàëèøèëè ïî ñîá³
òàêîæ îäèí ³ç íàéäàâí³øèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ äîêóìåíò³â â ³ñòî-
ð³¿ ëþäñòâà, â ³ñòîð³¿ éîãî ïîë³-
òè÷íî¿ äóìêè. «Öåé äîêóìåíò
ç’ÿâèâñÿ ó 1710 ðîö³, çàäîâãî äî
ïîä³áíèõ àêò³â, ³ ìàâ ñêîðî÷åíó
íàçâó «Ïàêòè é Êîíñòèòóö³¿ ïðàâ

³ âîëüíîñòåé Â³éñüêà Çàïîð³çü-
êîãî». Ùå òîä³ öå áóâ ñóñï³ëüíèé
äîãîâ³ð, ÿêèé Ïèëèï Îðëèê, ñïàä-
êîºìåöü âåëèêîãî Ìàçåïè, óêëàâ
ÿê ãåòüìàí Â³éñüêà Çàïîð³çüêî-
ãî ³ç êîçàöüêîþ ñòàðøèíîþ ³ çà-
ïîðîæöÿìè», — ñêàçàâ â³í.

Ïðåçèäåíò ï³äêðåñëèâ, ùî
Óêðà¿íà ïîâåðòàºòüñÿ íàðåøò³ äî
ºâðîïåéñüêîãî äîìó ÷åðåç çàâåð-
øåííÿ ïðîöåäóðè ðàòèô³êàö³¿
Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîïåé-
ñüêèì Ñîþçîì, ÷åðåç îòðèìàí-
íÿ áåçâ³çó, ÿêèé º íå ïðîñòî ïðà-
âîì áåçâ³çîâèõ ïîäîðîæåé äî ªâ-
ðîïåéñüêîãî Ñîþçó, à îñòàòî÷-
íèì «Ïðîùàâàé!» ðîñ³éñüê³é ³ì-
ïåð³¿. «Ìè âîçç’ºäíóºìîñÿ ³ç ñ³-
ì’ºþ, ÷àñòèíîþ ÿêî¿ áóëè ñòîë³ò-
òÿìè», — ñêàçàâ ãëàâà äåðæàâè.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ó
ïðèâ³òàíí³ äî ñï³ââ³ò÷èçíèê³â
íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñî-
ö³àëüí³é ìåðåæ³: «Â³òàþ ç Äíåì
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè! Äàâàéòå
ïîâàæàòè ñèìâîë íàøî¿ äåðæàâ-
íîñò³, Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè,
ÿêèé ñâ³ä÷èòü — óêðà¿íö³ æè-
âóòü ó â³ëüí³é, íåçàëåæí³é, äå-
ìîêðàòè÷í³é êðà¿í³. Âïåâíåíèé,
íàøó ñèëüíó ºâðîïåéñüêó êðà-
¿íó ÷åêàº óñï³õ!».

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè Àíäð³é Ïàðóá³é ó ñâîºìó â³-
òàíí³ ï³äêðåñëèâ, ùî «Êîíñòè-
òóö³ÿ — öå íå ëèøå Îñíîâíèé

Çàêîí, öå â³äîáðàæåííÿ íàøèõ
ôóíäàìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé.
Ö³ííîñòåé ñâîáîäè, ñïðàâåäëè-
âîñò³, äåìîêðàò³¿, ïðàâîâî¿ äåð-
æàâè òà ìèðó».

Ñåêðåòàð Ðàäè íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ³ îáîðîíè Îëåêñàíäð Òóð-
÷èíîâ, â³òàþ÷è ñï³ââ³ò÷èçíèê³â
³ç ñâÿòîì,íàãîëîñèâ,ùî â Îñíîâ-
íîìó Çàêîí³, óõâàëåíîìó 21 ð³ê
òîìó,÷³òêî çàô³êñîâàíî,ùî Óêðà-
¿íà — óí³òàðíà, ñóâåðåííà, íåçà-
ëåæíà,äåìîêðàòè÷íà, ñîö³àëüíà,
ïðàâîâà äåðæàâà — ð³âíîïðàâ-
íèé ÷ëåí ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó öåðå-
ìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-
íèêà àâòîðó ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî¿
Êîíñòèòóö³¿ Ïèëèïó Îðëèêó. Â³í
â³äçíà÷èâ,õî÷à ñüîãîäí³øíÿ Êîí-
ñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè äîâîë³ ìîëîäà,
à Êîíñòèòóö³ÿ ãåòüìàíà Ïèëèïà
Îðëèêà áóëà óïîðÿäêîâàíà ïîíàä
300 ðîê³â òîìó ³ îäí³ºþ ç ïåðøèõ
â ªâðîï³ ³ â ñâ³ò³ ñòâîðèëà äåìî-
êðàòè÷í³ ñòàíäàðòè ïîä³ëó âëàä
â óïðàâë³íí³ ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ,
âèêîíàâ÷îþ òà ñóäîâîþ ã³ëêàìè.

«ß â³ðþ, ùî Óêðà¿íà ñòàíå
êîíñòèòóö³éíî ðîçâèíåíîþ òà
ïðàâîâîþ ºâðîïåéñüêîþ äåðæà-
âîþ ç âèñîêèìè ñòàíäàðòàìè
æèòòÿ ³ ïîâíèì äîòðèìàííÿì
äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ ³ ñâîáîä
íàøèõ ãðîìàäÿí»,— ï³äêðåñëèâ
ìåð Êèºâà �

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
òâîðöÿ óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿
� Ó ñåðåäó, çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà äåðæàâè ³ ì³ñòà, â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ

êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Ïèëèïó Îðëèêó

Äåíü ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ó 1996 ðîö³
áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ ñïðàâæí³ì ñâÿòîì, òîä³ Âåð-
õîâíà Ðàäà óõâàëèëà Îñíîâíèé Çàêîí íåçàëåæ-
íî¿ äåðæàâè, ÿêèé ââàæàâñÿ ³ ââàæàºòüñÿ çàðàç
îäíèì ³ç íàéá³ëüø ïðîãðåñèâíèõ. Ïðî öå Ïðå-
çèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî ñêàçàâ ï³ä ÷àñ âèñòó-
ïó ç íàãîäè Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ñåðåäó
â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî
ïàì’ÿòíèêà òâîðöÿ ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Ïèëèïà Îðëèêà. Öåðåìîí³ÿ ñóïðîâîäæóâàëà-
ñÿ õîðîâèì ñï³âîì ìîëèòâè çà Óêðà¿íó «Áîæå
âåëèêèé, ºäèíèé» òà ã³ìíîì ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â
«Îé ó ëóç³ ÷åðâîíà êàëèíà».

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó Êè¿âðàä³ ïðîïîíóþòü
âñòàíîâèòè Äåíü
Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà 
24 ëèïíÿ

Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç

ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äåïóòà-

òè ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé ïåðåä-

áà÷àº çâåðíåííÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ùîäî

âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíîãî ñâÿòà —Äíÿ Äåð-

æàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè 24 ëèïíÿ.

«Íàðàç³ ìè â³äçíà÷àºìî Äåíü Äåðæàâ-

íîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè 23 ñåðïíÿ. Àëå öÿ

äàòà íåìàº ³ñòîðè÷íîãî ï³ä´ðóíòÿ. Öüîãî

äíÿ íå â³äáóëîñÿ æîäíî¿ ïîä³¿ íà äåðæàâ-

íîìó ð³âí³, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç íàøèì ñòÿãîì. Ïî-

ìèëêîâî ââàæàºòüñÿ, ùî 23 ñåðïíÿ 1991

ðîêó, íàïåðåäîäí³ ïðîãîëîøåííÿ Àêòà ïðî

íåçàëåæí³ñòü, ïðàïîð áóëî âíåñåíî äî çà-

ëè ïàðëàìåíòó.Àëå ìàºìî ñòåíîãðàìó, ÿêà

ñâ³ä÷èòü, ùî ñòÿã âíåñëè ñàìå öüîãî äíÿ, ³

âæå ï³ñëÿ öüîãî ãîëîñóâàëè çà â³äðîäæåí-

íÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Öå òàêîæ çà-

ô³êñîâàíî ìåä³à-õðîí³êîþ», — çàçíà÷èâ

àâòîð â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó ð³øåííÿ, çà-

ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿â-

ðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Ïðè öüîìó â³í íàãîëîñèâ — Äåíü Äåð-

æàâíîãî Ïðàïîðà ìàº â³äçíà÷àòèñü 24 ëèï-

íÿ.Àäæå ñàìå öüîãî äíÿ 1990 ðîêó, ïîïðè

ôàêò ³ñíóâàííÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó é îï³ð

Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, íàä óêðà¿íñüêîþ ñòî-

ëèöåþ áóëî ï³äíÿòî ñèíüî-æîâòèé ñòÿã. Öå

äîëåíîñíå ð³øåííÿ óõâàëèëè äåïóòàòè Êè-

¿âðàäè XXI ñêëèêàííÿ.

Òàêîæ, çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ïðîêî-

ï³âà, îäí³ºþ ³ç âàãîìèõ ïðè÷èí íå â³äçíà-

÷àòè Äåíü Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè

23 ñåðïíÿ º òå, ùî ñàìå öåé äåíü ªâðî-

ïàðëàìåíò ïðîãîëîñèâ ªâðîïåéñüêèì äíåì

ïàì’ÿò³ æåðòâ ñòàë³í³çìó ³ íàöèçìó. Îñê³ëü-

êè 23 ñåðïíÿ 1939 ðîêó áóëî óêëàäåíî

ïàêò Ìîëîòîâà-Ð³ááåíòðîïà.

Çâåðíåííÿ äî ïàðëàìåíòó ùîäî â³ä-

çíà÷åííÿ Äíÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà-

¿íè 24 ëèïíÿ ìàº òàêîæ ðîçãëÿíóòè ïîñò³é-

íà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òó-

ðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ 
ó Êèºâ³ îáìåæàòü
ðóõ âåëèêîâàãîâîãî 
òðàíñïîðòó

Ó ñòîëèö³, ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì òåìïå-

ðàòóðè ïîâ³òðÿ äî +28° Ñ, ââîäèòüñÿ îá-

ìåæåííÿ ðóõó äëÿ âåëèêîâàãîâèõ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â çàãàëüíîþ âàãîþ ïîíàä

24 òîííè òà íàâàíòàæåííÿì íà â³ñü ïîíàä

7òîíí.Îáìåæåííÿ ä³ÿòèìå ç 10.00 äî 22.00.

Òàê³ çì³íè ââîäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 07.07.2012 ¹ 1173

«Ïðî îáìåæåííÿ ðóõó âåëèêîâàãîâîãî àâ-

òîòðàíñïîðòó íà âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ ì. Êè-

ºâà ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì òåìïåðàòóðè

ïîâ³òðÿ».

Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êè-

ºâ³ çä³éñíþº îïåðàòèâíèé êîíòðîëü çà äî-

òðèìàííÿì âîä³ÿìè âåëèêîâàãîâèõ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â îáìåæåííÿ ðóõó âóëè÷-

íî-äîðîæíüîþ ìåðåæåþ ñòîëèö³.

28 ÷åðâíÿ çà ó÷àñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà, ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àíäð³ÿ Ïàðóá³ÿ, ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà òâîðöÿ ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ïèëèïà Îðëèêà
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ДОКУМЕНТ2
Хрещатик
30 червня 2017 р.
№68 (4981)

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 66 (1745), п’ятниця, 30 червня 2017 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Продовження додатків до рішення Київської міської ради № 415/2637 від 25 травня 2017 р.
Початок у номерах газети за 13, 16, 20, 27 червня ц. р.

Додаток 5
в редакції, затвердженій рішенням

Київської міської ради 
від  25.05.2017 №  415/2637

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2017 РІК
ЗВЕДЕНИЙ РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

тис.грн

Напрями фінансування Програма
всього

Спеціальний фонд міського бюджету Власні та залучені 

кошти (в т.ч. 

кредити, лізинги та 

інші)

Код типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Головний розпорядник коштів, 
замовник, 

вид робіт, назва об’єкта 

Всього в тому числі:

Бюджет розвитку Цільові фонди Кошти, отримані 

місцевими 

бюджетами з 

державного бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8

 

ВСЬОГО 3848654,5 3847872,1 3362775,1 485097,0 782,4

   в т.ч. оплата заборгованостi 1470,2 1470,2 1470,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 1417602,0 1417602,0 932505,0 485097,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВПАСТРАНС” 101080,0 101080,0 101080,0

ТРАНСПОРТ 101080,0 101080,0 101080,0

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 101080,0 101080,0 101080,0

6640 Iншi заходи у сферi електротранспорту 101080,0 101080,0 101080,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ “КИЇВАВТОДОР” 1209792,3 1209792,3 724695,3 485097,0

ТРАНСПОРТ 1209792,3 1209792,3 724695,3 485097,0

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 1209792,3 1209792,3 724695,3 485097,0

6650 Утримання та розвиток iнфраструктури дорiг 724695,3 724695,3 724695,3

6670 Реконструкцiя автомобiльної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Ренi (на 

Бухарест), поточний ремонт автомобiльної дороги загального користування державного значення Львiв - Радехiв 

- Луцьк (Н-17), дiлянки Львiв - Сколе автомоб

146118,8 146118,8 146118,8

6680 Здiйснення заходiв в рамках проведення експерименту з розвитку автомобiльних дорiг загального користування 

у всiх областях та м. Києвi, а також дорожньої iнфраструктури у м. Києвi

338978,2 338978,2 338978,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН” 21000,0 21000,0 21000,0

ТРАНСПОРТ 21000,0 21000,0 21000,0

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 21000,0 21000,0 21000,0

6640 Iншi заходи у сферi електротранспорту 21000,0 21000,0 21000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 10000,0 10000,0 10000,0

ТРАНСПОРТ 10000,0 10000,0 10000,0

0100 Державне управлiння 10000,0 10000,0 10000,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 10000,0 10000,0 10000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВДОРСЕРВIС” 13214,7 13214,7 13214,7

ТРАНСПОРТ 13214,7 13214,7 13214,7

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 13214,7 13214,7 13214,7

6650 Утримання та розвиток iнфраструктури дорiг 13214,7 13214,7 13214,7

КП “КИЇВМIСЬКСВIТЛО” 62515,0 62515,0 62515,0

ТРАНСПОРТ 62515,0 62515,0 62515,0

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 62515,0 62515,0 62515,0

6650 Утримання та розвиток iнфраструктури дорiг 62515,0 62515,0 62515,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 457841,4 457059,0 457059,0 782,4

КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ” 149820,4 149038,0 149038,0 782,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 149720,4 148938,0 148938,0 782,4

6300 Будiвництво 100,0 100,0 100,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 100,0 100,0 100,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 100,0 100,0 100,0

6000 Житлово-комунальне господарство 149620,4 148838,0 148838,0 782,4

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 143120,4 142338,0 142338,0 782,4

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 143120,4 142338,0 142338,0 782,4

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 100,0 100,0 100,0

6130 Забезпечення функцiонування комбiнатiв комунальних пiдприємств, районних виробничих об’єднань та iнших 

пiдприємств, установ та органiзацiй житлово-комунального господарства

6400,0 6400,0 6400,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 100,0 100,0 100,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 100,0 100,0 100,0

3500 Надання соцiальних послуг сiм’ям, дiтям та молодi iншими закладами соцiального обслуговування та реалiзацiя 

iнших заходiв молодiжної полiтики

100,0 100,0 100,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ 3285,0 3285,0 3285,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 3285,0 3285,0 3285,0

6000 Житлово-комунальне господарство 3285,0 3285,0 3285,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 3285,0 3285,0 3285,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО 8469,0 8469,0 8469,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 8469,0 8469,0 8469,0

6000 Житлово-комунальне господарство 8469,0 8469,0 8469,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 8469,0 8469,0 8469,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК’ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК 1685,0 1685,0 1685,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 1685,0 1685,0 1685,0

6000 Житлово-комунальне господарство 1685,0 1685,0 1685,0



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
30 червня 2017 р.

№68 (4981)

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 1685,0 1685,0 1685,0

КП “ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР” 2070,0 2070,0 2070,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 2070,0 2070,0 2070,0

6000 Житлово-комунальне господарство 2070,0 2070,0 2070,0

6130 Забезпечення функцiонування комбiнатiв комунальних пiдприємств, районних виробничих об’єднань та iнших 

пiдприємств, установ та органiзацiй житлово-комунального господарства

2070,0 2070,0 2070,0

КП “ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА”

123729,8 123729,8 123729,8

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 123729,8 123729,8 123729,8

6000 Житлово-комунальне господарство 123729,8 123729,8 123729,8

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 123729,8 123729,8 123729,8

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 10000,0 10000,0 10000,0

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 113729,8 113729,8 113729,8

КП “КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ” 108616,2 108616,2 108616,2

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 58616,2 58616,2 58616,2

6000 Житлово-комунальне господарство 58616,2 58616,2 58616,2

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 21000,0 21000,0 21000,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 33859,0 33859,0 33859,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 33859,0 33859,0 33859,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 3757,2 3757,2 3757,2

ОСВIТА 50000,0 50000,0 50000,0

1000 Освiта 50000,0 50000,0 50000,0

1010 Дошкiльна освiта 42000,0 42000,0 42000,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 8000,0 8000,0 8000,0

СВКП “КИЇВВОДФОНД” 10166,0 10166,0 10166,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 10166,0 10166,0 10166,0

6000 Житлово-комунальне господарство 10166,0 10166,0 10166,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 10166,0 10166,0 10166,0

КП “КИЇВКОМУНСЕРВIС” 50000,0 50000,0 50000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 50000,0 50000,0 50000,0

6000 Житлово-комунальне господарство 50000,0 50000,0 50000,0

6120 Забезпечення збору та вивезення смiття i вiдходiв, надiйної та безперебiйної експлуатацiї каналiзацiйних систем 50000,0 50000,0 50000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 170600,0 170600,0 170600,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 170600,0 170600,0 170600,0

0100 Державне управлiння 1000,0 1000,0 1000,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1000,0 1000,0 1000,0

2000 Охорона здоров’я 169600,0 169600,0 169600,0

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 118021,0 118021,0 118021,0

2020 Багатопрофiльна медична допомога населенню, що надається територiальними медичними об’єднаннями 1270,0 1270,0 1270,0

2030 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню 27693,5 27693,5 27693,5

2050 Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та новонародженим 6793,8 6793,8 6793,8

2060 Санаторне лiкування хворих на туберкульоз 775,0 775,0 775,0

2070 Санаторне лiкування дiтей та пiдлiткiв iз соматичними захворюваннями (крiм туберкульозу) 5626,7 5626,7 5626,7

2090 Медико-соцiальний захист дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування 100,0 100,0 100,0

2100 Створення банкiв кровi та її компонентiв 1050,0 1050,0 1050,0

2110 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню 1900,0 1900,0 1900,0

2120 Амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 50,0 50,0 50,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 2550,0 2550,0 2550,0

2140 Надання стоматологiчної допомоги населенню 830,0 830,0 830,0

2220 Iншi заходи в галузi охорони здоров’я 2940,0 2940,0 2940,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 369050,0 369050,0 369050,0

КП “СПЕЦЖИТЛОФОНД” 16250,0 16250,0 16250,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 1000,0 1000,0 1000,0

6000 Житлово-комунальне господарство 1000,0 1000,0 1000,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 1000,0 1000,0 1000,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 1000,0 1000,0 1000,0

ОСВIТА 8200,0 8200,0 8200,0

1000 Освiта 8200,0 8200,0 8200,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

8200,0 8200,0 8200,0

КУЛЬТУРА 6050,0 6050,0 6050,0

6300 Будiвництво 6050,0 6050,0 6050,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 6050,0 6050,0 6050,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 6050,0 6050,0 6050,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1000,0 1000,0 1000,0

6300 Будiвництво 1000,0 1000,0 1000,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 1000,0 1000,0 1000,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 1000,0 1000,0 1000,0

КП “ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ” 230000,0 230000,0 230000,0

ОСВIТА 230000,0 230000,0 230000,0

1000 Освiта 230000,0 230000,0 230000,0

1010 Дошкiльна освiта 225000,0 225000,0 225000,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

5000,0 5000,0 5000,0

КП “ЖИТЛО-СЕРВIС” 1000,0 1000,0 1000,0

ОСВIТА 1000,0 1000,0 1000,0

1000 Освiта 1000,0 1000,0 1000,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

1000,0 1000,0 1000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР” 121800,0 121800,0 121800,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 120800,0 120800,0 120800,0

2000 Охорона здоров’я 120800,0 120800,0 120800,0
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2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 70575,0 70575,0 70575,0

2030 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню 12625,0 12625,0 12625,0

2050 Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та новонародженим 36600,0 36600,0 36600,0

2180 Первинна медична допомога населенню 1000,0 1000,0 1000,0

КУЛЬТУРА 1000,0 1000,0 1000,0

4000 Культура i мистецтво 1000,0 1000,0 1000,0

4020 Театри 1000,0 1000,0 1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 196244,0 196244,0 196244,0

   в т.ч. оплата заборгованостi 1226,8 1226,8 1226,8

КОМУНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КИЇВЗЕЛЕНБУД” 132400,0 132400,0 132400,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 132389,2 132389,2 132389,2

6000 Житлово-комунальне господарство 132389,2 132389,2 132389,2

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 57,6 57,6 57,6

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 132331,6 132331,6 132331,6

ОСВIТА 10,8 10,8 10,8

1000 Освiта 10,8 10,8 10,8

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

10,8 10,8 10,8

КП “ПЛЕСО” 59644,0 59644,0 59644,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 59644,0 59644,0 59644,0

6000 Житлово-комунальне господарство 59644,0 59644,0 59644,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 59644,0 59644,0 59644,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВБЛАГОУСТРIЙ” 4200,0 4200,0 4200,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 4200,0 4200,0 4200,0

6000 Житлово-комунальне господарство 4200,0 4200,0 4200,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 4200,0 4200,0 4200,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 40400,0 40400,0 40400,0

КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ” 500,0 500,0 500,0

КУЛЬТУРА 500,0 500,0 500,0

4000 Культура i мистецтво 500,0 500,0 500,0

4020 Театри 500,0 500,0 500,0

ОСВIТА 8501,0 8501,0 8501,0

1000 Освiта 8501,0 8501,0 8501,0

1120 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 3486,0 3486,0 3486,0

1130 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 5015,0 5015,0 5015,0

КУЛЬТУРА 31399,0 31399,0 31399,0

6300 Будiвництво 12798,0 12798,0 12798,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 12798,0 12798,0 12798,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 12798,0 12798,0 12798,0

4000 Культура i мистецтво 18601,0 18601,0 18601,0

4020 Театри 6200,0 6200,0 6200,0

4060 Бiблiотеки 4816,0 4816,0 4816,0

4070 Музеї i виставки 1990,0 1990,0 1990,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1895,0 1895,0 1895,0

4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 3700,0 3700,0 3700,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 31399,0 31399,0 31399,0

ОСВIТА 8501,0 8501,0 8501,0

1000 Освiта 8501,0 8501,0 8501,0

1120 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 3486,0 3486,0 3486,0

1130 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 5015,0 5015,0 5015,0

КУЛЬТУРА 31399,0 31399,0 31399,0

6300 Будiвництво 12798,0 12798,0 12798,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 12798,0 12798,0 12798,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 12798,0 12798,0 12798,0

4000 Культура i мистецтво 18601,0 18601,0 18601,0

4020 Театри 6200,0 6200,0 6200,0

4060 Бiблiотеки 4816,0 4816,0 4816,0

4070 Музеї i виставки 1990,0 1990,0 1990,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1895,0 1895,0 1895,0

4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 3700,0 3700,0 3700,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 90735,6 90735,6 90735,6

ОСВIТА 41366,2 41366,2 41366,2

1000 Освiта 41366,2 41366,2 41366,2

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

277,0 277,0 277,0

1080 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми спецiалiзованими школами-iнтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметiв i курсiв для поглибленої пiдготовки дiтей в галузi науки i мистецтв, фiзичної 

культури i спорту, iнших галузях, лiцеями з

3519,4 3519,4 3519,4

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 7581,2 7581,2 7581,2

1100 Пiдготовка робiтничих кадрiв професiйно-технiчними закладами та iншими закладами освiти 9296,5 9296,5 9296,5

1130 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 16592,1 16592,1 16592,1

1210 Утримання iнших закладiв освiти 4100,0 4100,0 4100,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1600,0 1600,0 1600,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1600,0 1600,0 1600,0

3500 Надання соцiальних послуг сiм’ям, дiтям та молодi iншими закладами соцiального обслуговування та реалiзацiя 

iнших заходiв молодiжної полiтики

1600,0 1600,0 1600,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 23933,8 23933,8 23933,8

5000 Фiзична культура i спорт 23933,8 23933,8 23933,8

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 21700,0 21700,0 21700,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 21700,0 21700,0 21700,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 2233,8 2233,8 2233,8

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 2233,8 2233,8 2233,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 41366,2 41366,2 41366,2
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ОСВIТА 41366,2 41366,2 41366,2

1000 Освiта 41366,2 41366,2 41366,2

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

277,0 277,0 277,0

1080 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми спецiалiзованими школами-iнтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметiв i курсiв для поглибленої пiдготовки дiтей в галузi науки i мистецтв, фiзичної 

культури i спорту, iнших галузях, лiцеями з

3519,4 3519,4 3519,4

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 7581,2 7581,2 7581,2

1100 Пiдготовка робiтничих кадрiв професiйно-технiчними закладами та iншими закладами освiти 9296,5 9296,5 9296,5

1130 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 16592,1 16592,1 16592,1

1210 Утримання iнших закладiв освiти 4100,0 4100,0 4100,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1600,0 1600,0 1600,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1600,0 1600,0 1600,0

3500 Надання соцiальних послуг сiм’ям, дiтям та молодi iншими закладами соцiального обслуговування та реалiзацiя 

iнших заходiв молодiжної полiтики

1600,0 1600,0 1600,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 23933,8 23933,8 23933,8

5000 Фiзична культура i спорт 23933,8 23933,8 23933,8

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 21700,0 21700,0 21700,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 21700,0 21700,0 21700,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 2233,8 2233,8 2233,8

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 2233,8 2233,8 2233,8

КП “КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ” 23835,6 23835,6 23835,6

ОСВIТА 23835,6 23835,6 23835,6

1000 Освiта 23835,6 23835,6 23835,6

1220 Iншi освiтнi програми 23835,6 23835,6 23835,6

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ 24253,5 24253,5 24253,5

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 24253,5 24253,5 24253,5

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 24253,5 24253,5 24253,5

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах 

соцiального обслуговування

19928,0 19928,0 19928,0

3101 Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного догляду з наданням мiсця для проживання дiтей з вадами 

фiзичного та розумового розвитку

4363,5 4363,5 4363,5

3102 Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного догляду з наданням мiсця для проживання, всебiчної 

пiдтримки, захисту та безпеки особам, якi не можуть вести самостiйний спосiб життя через похилий вiк, фiзичнi 

та розумовi вади, психiчнi захворювання або

13284,5 13284,5 13284,5

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у 

зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

1080,0 1080,0 1080,0

3105 Надання реабiлiтацiйних послуг iнвалiдам та дiтям- iнвалiдам 1200,0 1200,0 1200,0

3220 Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та виплати допомог i компенсацiй 886,0 886,0 886,0

3300 Iншi установи та заклади 3439,5 3439,5 3439,5

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТI ТА РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА 200,0 200,0 200,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ” 200,0 200,0 200,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 200,0 200,0 200,0

5000 Фiзична культура i спорт 200,0 200,0 200,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 200,0 200,0 200,0

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 200,0 200,0 200,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ’Ї 9059,2 9059,2 9059,2

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 9059,2 9059,2 9059,2

6300 Будiвництво 3909,2 3909,2 3909,2

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 3909,2 3909,2 3909,2

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 3909,2 3909,2 3909,2

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 5150,0 5150,0 5150,0

3110 Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального захисту 300,0 300,0 300,0

3111 Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги дiтям,якi опинились у складних життєвих обставинах 300,0 300,0 300,0

3130 Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями населення 2500,0 2500,0 2500,0

3131 Центри соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi 2500,0 2500,0 2500,0

3500 Надання соцiальних послуг сiм’ям, дiтям та молодi iншими закладами соцiального обслуговування та реалiзацiя 

iнших заходiв молодiжної полiтики

2350,0 2350,0 2350,0

КИЇВСЬКА МIСЬКА РАДА 5000,0 5000,0 5000,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 5000,0 5000,0 5000,0

6300 Будiвництво 5000,0 5000,0 5000,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 5000,0 5000,0 5000,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 5000,0 5000,0 5000,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 93371,0 93371,0 93371,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 52000,0 52000,0 52000,0

6000 Житлово-комунальне господарство 52000,0 52000,0 52000,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 4323,0 4323,0 4323,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 47677,0 47677,0 47677,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 47677,0 47677,0 47677,0

ОСВIТА 23121,0 23121,0 23121,0

1000 Освiта 23121,0 23121,0 23121,0

1010 Дошкiльна освiта 10767,0 10767,0 10767,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

8354,0 8354,0 8354,0

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку

4000,0 4000,0 4000,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 11400,0 11400,0 11400,0

2000 Охорона здоров’я 11400,0 11400,0 11400,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 5500,0 5500,0 5500,0

2180 Первинна медична допомога населенню 5900,0 5900,0 5900,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 500,0 500,0 500,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 500,0 500,0 500,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 500,0 500,0 500,0
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3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 500,0 500,0 500,0

КУЛЬТУРА 1750,0 1750,0 1750,0

4000 Культура i мистецтво 1750,0 1750,0 1750,0

4060 Бiблiотеки 1076,0 1076,0 1076,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 674,0 674,0 674,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 1000,0 1000,0 1000,0

5000 Фiзична культура i спорт 1000,0 1000,0 1000,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1000,0 1000,0 1000,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 1000,0 1000,0 1000,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3600,0 3600,0 3600,0

0100 Державне управлiння 3600,0 3600,0 3600,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3600,0 3600,0 3600,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 114700,0 114700,0 114700,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 61462,0 61462,0 61462,0

6000 Житлово-комунальне господарство 61462,0 61462,0 61462,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 4055,0 4055,0 4055,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 57407,0 57407,0 57407,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 54937,0 54937,0 54937,0

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 2470,0 2470,0 2470,0

ОСВIТА 45338,0 45338,0 45338,0

1000 Освiта 45338,0 45338,0 45338,0

1010 Дошкiльна освiта 23458,0 23458,0 23458,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

19880,0 19880,0 19880,0

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку

1100,0 1100,0 1100,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 900,0 900,0 900,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 3500,0 3500,0 3500,0

2000 Охорона здоров’я 3500,0 3500,0 3500,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 700,0 700,0 700,0

2180 Первинна медична допомога населенню 2800,0 2800,0 2800,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 400,0 400,0 400,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 400,0 400,0 400,0

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах 

соцiального обслуговування

100,0 100,0 100,0

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у 

зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

100,0 100,0 100,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 200,0 200,0 200,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 200,0 200,0 200,0

3300 Iншi установи та заклади 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА 3500,0 3500,0 3500,0

4000 Культура i мистецтво 3500,0 3500,0 3500,0

4060 Бiблiотеки 528,0 528,0 528,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 980,0 980,0 980,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 1632,0 1632,0 1632,0

4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 360,0 360,0 360,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 500,0 500,0 500,0

0100 Державне управлiння 500,0 500,0 500,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 500,0 500,0 500,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 107279,3 107279,3 107279,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 55590,0 55590,0 55590,0

6000 Житлово-комунальне господарство 55590,0 55590,0 55590,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 4667,7 4667,7 4667,7

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 50922,3 50922,3 50922,3

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 50922,3 50922,3 50922,3

ОСВIТА 33439,3 33439,3 33439,3

1000 Освiта 33439,3 33439,3 33439,3

1010 Дошкiльна освiта 15214,0 15214,0 15214,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

17975,3 17975,3 17975,3

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 250,0 250,0 250,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 9431,8 9431,8 9431,8

2000 Охорона здоров’я 9431,8 9431,8 9431,8

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1728,0 1728,0 1728,0

2180 Первинна медична допомога населенню 7703,8 7703,8 7703,8

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 100,0 100,0 100,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 100,0 100,0 100,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 100,0 100,0 100,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА 1889,0 1889,0 1889,0

4000 Культура i мистецтво 1889,0 1889,0 1889,0

4060 Бiблiотеки 1263,0 1263,0 1263,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 202,0 202,0 202,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 424,0 424,0 424,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 3650,0 3650,0 3650,0

5000 Фiзична культура i спорт 3650,0 3650,0 3650,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 700,0 700,0 700,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 700,0 700,0 700,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 931,0 931,0 931,0

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 931,0 931,0 931,0

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту 2019,0 2019,0 2019,0
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5061 Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров’я населення “Спорт для всiх” та проведення 

фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону

2019,0 2019,0 2019,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3179,2 3179,2 3179,2

0100 Державне управлiння 3179,2 3179,2 3179,2

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3179,2 3179,2 3179,2

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 145304,8 145304,8 145304,8

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 78835,0 78835,0 78835,0

6000 Житлово-комунальне господарство 78835,0 78835,0 78835,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 19542,0 19542,0 19542,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 58793,0 58793,0 58793,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 55783,0 55783,0 55783,0

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 3010,0 3010,0 3010,0

6130 Забезпечення функцiонування комбiнатiв комунальних пiдприємств, районних виробничих об’єднань та iнших 

пiдприємств, установ та органiзацiй житлово-комунального господарства

500,0 500,0 500,0

ОСВIТА 50665,0 50665,0 50665,0

1000 Освiта 50665,0 50665,0 50665,0

1010 Дошкiльна освiта 20705,0 20705,0 20705,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

28960,0 28960,0 28960,0

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 

школами-iнтернатами

150,0 150,0 150,0

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку

350,0 350,0 350,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 500,0 500,0 500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 6094,1 6094,1 6094,1

2000 Охорона здоров’я 6094,1 6094,1 6094,1

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 1124,0 1124,0 1124,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 900,0 900,0 900,0

2180 Первинна медична допомога населенню 4070,1 4070,1 4070,1

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 2100,0 2100,0 2100,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 2100,0 2100,0 2100,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 2100,0 2100,0 2100,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 2100,0 2100,0 2100,0

КУЛЬТУРА 5710,0 5710,0 5710,0

4000 Культура i мистецтво 5710,0 5710,0 5710,0

4060 Бiблiотеки 3055,0 3055,0 3055,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 2655,0 2655,0 2655,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 100,0 100,0 100,0

5000 Фiзична культура i спорт 100,0 100,0 100,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 100,0 100,0 100,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 100,0 100,0 100,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1800,7 1800,7 1800,7

0100 Державне управлiння 1800,7 1800,7 1800,7

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1800,7 1800,7 1800,7

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 101296,6 101296,6 101296,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 47221,0 47221,0 47221,0

6000 Житлово-комунальне господарство 47221,0 47221,0 47221,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 4500,0 4500,0 4500,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 42721,0 42721,0 42721,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 42721,0 42721,0 42721,0

ОСВIТА 39531,4 39531,4 39531,4

1000 Освiта 39531,4 39531,4 39531,4

1010 Дошкiльна освiта 13720,0 13720,0 13720,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

23211,4 23211,4 23211,4

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 

школами-iнтернатами

300,0 300,0 300,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 2300,0 2300,0 2300,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 7764,2 7764,2 7764,2

2000 Охорона здоров’я 7764,2 7764,2 7764,2

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1500,0 1500,0 1500,0

2180 Первинна медична допомога населенню 6264,2 6264,2 6264,2

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1500,0 1500,0 1500,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1500,0 1500,0 1500,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1500,0 1500,0 1500,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1500,0 1500,0 1500,0

КУЛЬТУРА 1430,0 1430,0 1430,0

4000 Культура i мистецтво 1430,0 1430,0 1430,0

4060 Бiблiотеки 1160,0 1160,0 1160,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 270,0 270,0 270,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3850,0 3850,0 3850,0

0100 Державне управлiння 3850,0 3850,0 3850,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3850,0 3850,0 3850,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 58149,8 58149,8 58149,8

   в т.ч. оплата заборгованостi 101,7 101,7 101,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 27206,9 27206,9 27206,9

6000 Житлово-комунальне господарство 27206,9 27206,9 27206,9

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 440,0 440,0 440,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 22316,9 22316,9 22316,9

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 22316,9 22316,9 22316,9

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 4450,0 4450,0 4450,0

ОСВIТА 26176,6 26176,6 26176,6
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1000 Освiта 26176,6 26176,6 26176,6

1010 Дошкiльна освiта 6976,6 6976,6 6976,6

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

16200,0 16200,0 16200,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 3000,0 3000,0 3000,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2272,0 2272,0 2272,0

2000 Охорона здоров’я 2272,0 2272,0 2272,0

2030 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню 200,0 200,0 200,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1500,0 1500,0 1500,0

2180 Первинна медична допомога населенню 572,0 572,0 572,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1244,3 1244,3 1244,3

0100 Державне управлiння 514,3 514,3 514,3

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 514,3 514,3 514,3

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 730,0 730,0 730,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 730,0 730,0 730,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 730,0 730,0 730,0

КУЛЬТУРА 1250,0 1250,0 1250,0

4000 Культура i мистецтво 1250,0 1250,0 1250,0

4060 Бiблiотеки 730,0 730,0 730,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 520,0 520,0 520,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 80942,5 80942,5 80942,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 43000,0 43000,0 43000,0

6000 Житлово-комунальне господарство 43000,0 43000,0 43000,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 3035,0 3035,0 3035,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 39965,0 39965,0 39965,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 39965,0 39965,0 39965,0

ОСВIТА 15553,3 15553,3 15553,3

1000 Освiта 15553,3 15553,3 15553,3

1010 Дошкiльна освiта 6950,9 6950,9 6950,9

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

7040,0 7040,0 7040,0

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 

школами-iнтернатами

400,0 400,0 400,0

1060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського 

пiклування, в дитячих будинках (у т.ч. сiмейного типу, прийомних сiм’ях), в сiм’ях патронатного вихователя

312,4 312,4 312,4

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку

850,0 850,0 850,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 8414,1 8414,1 8414,1

2000 Охорона здоров’я 8414,1 8414,1 8414,1

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 6000,0 6000,0 6000,0

2180 Первинна медична допомога населенню 2414,1 2414,1 2414,1

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 3113,6 3113,6 3113,6

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 3113,6 3113,6 3113,6

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах 

соцiального обслуговування

152,7 152,7 152,7

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у 

зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

152,7 152,7 152,7

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1489,7 1489,7 1489,7

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1489,7 1489,7 1489,7

3300 Iншi установи та заклади 148,0 148,0 148,0

3500 Надання соцiальних послуг сiм’ям, дiтям та молодi iншими закладами соцiального обслуговування та реалiзацiя 

iнших заходiв молодiжної полiтики

1323,2 1323,2 1323,2

КУЛЬТУРА 1500,0 1500,0 1500,0

4000 Культура i мистецтво 1500,0 1500,0 1500,0

4060 Бiблiотеки 750,0 750,0 750,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 750,0 750,0 750,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 5000,0 5000,0 5000,0

5000 Фiзична культура i спорт 5000,0 5000,0 5000,0

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту 5000,0 5000,0 5000,0

5061 Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров’я населення “Спорт для всiх” та проведення 

фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону

5000,0 5000,0 5000,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 4361,5 4361,5 4361,5

0100 Державне управлiння 4361,5 4361,5 4361,5

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 4361,5 4361,5 4361,5

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 179485,7 179485,7 179485,7

   в т.ч. оплата заборгованостi 141,7 141,7 141,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 59193,4 59193,4 59193,4

6000 Житлово-комунальне господарство 59193,4 59193,4 59193,4

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 3212,7 3212,7 3212,7

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 55880,7 55880,7 55880,7

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 55880,7 55880,7 55880,7

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 100,0 100,0 100,0

ОСВIТА 86560,9 86560,9 86560,9

1000 Освiта 86560,9 86560,9 86560,9

1010 Дошкiльна освiта 56744,3 56744,3 56744,3

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

28503,7 28503,7 28503,7

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 1312,9 1312,9 1312,9

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 231,0 231,0 231,0

2000 Охорона здоров’я 231,0 231,0 231,0

2180 Первинна медична допомога населенню 231,0 231,0 231,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 3748,6 3748,6 3748,6

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 3748,6 3748,6 3748,6
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3130 Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями населення 100,0 100,0 100,0

3131 Центри соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi 100,0 100,0 100,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1748,6 1748,6 1748,6

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1748,6 1748,6 1748,6

3300 Iншi установи та заклади 1900,0 1900,0 1900,0

КУЛЬТУРА 16400,0 16400,0 16400,0

4000 Культура i мистецтво 16400,0 16400,0 16400,0

4060 Бiблiотеки 2000,0 2000,0 2000,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 7000,0 7000,0 7000,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 7400,0 7400,0 7400,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 10102,8 10102,8 10102,8

5000 Фiзична культура i спорт 10102,8 10102,8 10102,8

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 102,8 102,8 102,8

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 102,8 102,8 102,8

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 10000,0 10000,0 10000,0

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 10000,0 10000,0 10000,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3249,0 3249,0 3249,0

0100 Державне управлiння 3249,0 3249,0 3249,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3249,0 3249,0 3249,0

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 89412,4 89412,4 89412,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 61427,3 61427,3 61427,3

6000 Житлово-комунальне господарство 61427,3 61427,3 61427,3

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 2766,0 2766,0 2766,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 58661,3 58661,3 58661,3

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 58661,3 58661,3 58661,3

ОСВIТА 18315,1 18315,1 18315,1

1000 Освiта 18315,1 18315,1 18315,1

1010 Дошкiльна освiта 6693,5 6693,5 6693,5

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

9590,7 9590,7 9590,7

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 
школами-iнтернатами

525,5 525,5 525,5

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку

1005,4 1005,4 1005,4

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 500,0 500,0 500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 6800,0 6800,0 6800,0

2000 Охорона здоров’я 6800,0 6800,0 6800,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 500,0 500,0 500,0

2180 Первинна медична допомога населенню 6300,0 6300,0 6300,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 970,0 970,0 970,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 970,0 970,0 970,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 970,0 970,0 970,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 970,0 970,0 970,0

КУЛЬТУРА 700,0 700,0 700,0

4000 Культура i мистецтво 700,0 700,0 700,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 700,0 700,0 700,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1200,0 1200,0 1200,0

0100 Державне управлiння 1200,0 1200,0 1200,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1200,0 1200,0 1200,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 97726,7 97726,7 97726,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 58735,0 58735,0 58735,0

6000 Житлово-комунальне господарство 58735,0 58735,0 58735,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 2768,0 2768,0 2768,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 48190,0 48190,0 48190,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 48190,0 48190,0 48190,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 7777,0 7777,0 7777,0

ОСВIТА 18498,7 18498,7 18498,7

1000 Освiта 18498,7 18498,7 18498,7

1010 Дошкiльна освiта 8800,0 8800,0 8800,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами

9698,7 9698,7 9698,7

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 9333,0 9333,0 9333,0

2000 Охорона здоров’я 9333,0 9333,0 9333,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 547,0 547,0 547,0

2180 Первинна медична допомога населенню 8786,0 8786,0 8786,0

КУЛЬТУРА 5460,0 5460,0 5460,0

4000 Культура i мистецтво 5460,0 5460,0 5460,0

4060 Бiблiотеки 5050,0 5050,0 5050,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 410,0 410,0 410,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 1300,0 1300,0 1300,0

5000 Фiзична культура i спорт 1300,0 1300,0 1300,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1300,0 1300,0 1300,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 1300,0 1300,0 1300,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 4400,0 4400,0 4400,0

0100 Державне управлiння 4400,0 4400,0 4400,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 4400,0 4400,0 4400,0

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА    В. КЛИЧКО
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Про затвердження змін до Регламенту виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 704 від 12 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра!
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ðåãëàìåíòó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1810, ùî

äîäàþòüñÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

12.06.2017 ¹ 704

Зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державноїадміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 08 жовтня 2013 року № 1810
Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 2.3 ãëàâè 2 ðîçä³ëó VIII Ðåãëàìåíòó âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«2.3. Ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî íàáóòòÿ òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà íà çåìëþ þðè-

äè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³çóþòü ÿê ñóá’ºêòè ïîäàííÿ çàñòóïíèê ãîëîâè, äî â³äàííÿ ÿêîãî â³ä-

íîñÿòüñÿ ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ, êåð³âíèê ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ç ïè-

òàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ, êåð³âíèê þðèäè÷íî¿ ñëóæáè ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó ç ïèòàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà ïîãîäæóþòü â³äïîâ³äí³ ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.»
В. о. керівника апарату Є. Ситніченко 

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

адміністрації) від 12 березня 2014 року № 253 
«Про виконання робіт, передбачених проектом «Термосанація 

у бюджетних установах міста Києва»
Розпорядження № 637 від 30 травня 2017 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
у зв’язку з потребою уточнення адрес об’єктів для виконання робіт, передбачених проектом «Термосанація
у бюджетних установах міста Києва»:

1. Óíåñòè çì³íè äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â äëÿ âèêî-

íàííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî- êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç òåð-

ìîñàíàö³¿ áóä³âåëü áþäæåòíî¿ ñôåðè, çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 253.

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â äëÿ âèêî-

íàííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî- êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç âñòà-

íîâëåííÿ îáëàäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ

ïóíêò³â (²ÒÏ) â çàêëàäàõ áþäæåòíî¿ ñôåðè, çà-

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 áåðåçíÿ 2014

ðîêó ¹ 253, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â äëÿ âèêî-

íàííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî- êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ òà áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç ìîäåðí³-

çàö³¿ îáëàäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíê-

ò³â (²ÒÏ) â çàêëàäàõ áþäæåòíî¿ ñôåðè, çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 253,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â äëÿ âèêî-

Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів, 
із зайняттям тротуару та проїзної частини від будівлі № 16 

на вул. Анрі Барбюса до будівлі № 5!б на вул. Діловій у зв’язку 
з виконанням робіт

Розпорядження № 643 від 2 червня 2017 року
Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто!

мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення товари!
ства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНИЙ КВАРТАЛ» (листи від 20 березня 2017 року № 29 та від 15 трав!
ня 2017 року № 15/05):

1. Òèì÷àñîâî îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â ³ç çàéíÿòòÿì òðîòóàðó òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-

íè â³ä áóä³âë³ ¹ 16 íà âóë. Àíð³ Áàðáþñà äî áó-

ä³âë³ ¹ 5-á íà âóë. Ä³ëîâ³é ç 01 ëèïíÿ 2017 ðî-

êó äî 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó òà ó çâ’ÿçêó ç âèêî-

íàííÿì ðîá³ò ç ïðîêëàäàííÿ òåïëîâî¿ ìåðåæ³

äî îá’ºêòà: «Áóä³âíèöòâî æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-

ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-

íÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ä³ëîâà, 5

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî

ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çà óìîâè âèêî-

íàííÿ âèìîã ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» ó âñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó:

2.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè

íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-

õó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.3. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà-

áåçïå÷èòè â³ëüíèé òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øî-

õîä³â òà ïðî¿çä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹1051/1051.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè äî 31

ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà

òèïîì ³ñíóþ÷îãî íà âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â

ìåæàõ ðîçðèòòÿ àáî çàéíÿòòÿ, à òðîòóàð³â — íà

âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ àáî

çàéíÿòòÿ ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà

ïåðåäàòè ¿õ çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî

ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà

ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó» ì. Êèºâà.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâàð³é-

íå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà òî-

âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÓ-

×ÀÑÍÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» Ìîðîçîâà Ä. À.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î.Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію нежилого приміщення 
під амбулаторію лікарів загальної практики/сімейної медицини

на вул. Райдужній, 23!а у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 662 від 2 червня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре!
гулювання містобудівної діяльності», з метою наближення первинної медико!санітарної допомоги до на!
селення.

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³þ

íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ ï³ä àìáóëàòîð³þ ë³êàð³â

çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè/ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè íà âóë.

Ðàéäóæí³é, 23-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

2. Çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

íàííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî- êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç ìî-

äåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òëåííÿ çàêëàä³â áþäæåò-

íî¿ ñôåðè, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 áå-

ðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 253, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì

ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Ó ï³äïóíêò³ 3.1.4 ïóíêòó 3.1 ðîçä³ëó 3 Ïîëî-

æåííÿ ïðî çá³ð çà ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ

2011 ðîêó ¹ 242/5629 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58/923)

öèôðè «0,75» çàì³íèòè öèôðàìè «0,5».

2. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãñ

ðîçâèòêó.
Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»

Рішення Київської міської ради № 604/2766 від 22 червня 2017 року
Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2017 році» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñó Ãå-

ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ — Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíî-

ñò³ íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³ä Ìàéäàíó

Íåçàëåæíîñò³ äî Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 

3-5 ó Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

íàõ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,51 ãà;

0,53 ãà; 0,32 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок Національному 
меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — 

Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні
від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3!5 

у Печерському та Шевченківському районах м. Києва 
для облаштування та експлуатації пішохідної зони, 

благоустрою та озеленення території у складі 
меморіально!музейного комплексу

Рішення Київської міської ради № 605/2767 від 22 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельних ділянок Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гід!
ності на Алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3!5 у Печерсько!
му та Шевченківському районах м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек!
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван!
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îáëàøòóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè, áëàãîóñòðîþ òà

îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ó ñêëàä³ ìåìîð³àëüíî-ìó-

çåéíîãî êîìïëåêñó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-30023).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷èòè Äí³ï-

ðîâñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³-

í³ñòðàö³þ.

3. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ

òà ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³ êðåñ-

ëåííÿ íàäàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè äëÿ çàíåñåííÿ äî

áàçè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

3.6. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ çàìîâíèêîì äîãîâî-

ðó ï³äðÿäó íà ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷å-

íîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿç-

êîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿä-

íèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíî-

âèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî çà-

ðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êè-

ºâà.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ ² öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

6. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóï³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 12 липня 2006 року № 1049 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади євангельських 
християн «Церкви Святого Павла» у Шевченківському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 644 від 2 червня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Ди!
ректора релігійної громади євангельських християн «Церкви Святого Павла» у Шевченківському районі 
м. Києва від 03 квітня 2017 року № 2/2017/03/04 та протокол Загальних зборів членів релігійної громади єван!
гельських християн «Церкви Святого Павла» у Шевченківському районі м. Києва від 03 квітня 2017 року
№ 1/2017/03/04:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 ëèïíÿ 2006

ðîêó ¹ 1049 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Öåðêâè

Ñâÿòîãî Ïàâëà» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòè-

ÿí «Öåðêâè Ñâÿòîãî Ïàâëà» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ºâàíãåëüñüêèõ

õðèñòèÿí «Öåðêâè Ñâÿòîãî Ïàâëà» ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Öåðêâè Ñâÿ-

òîãî Ïàâëà» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 ëèï-

íÿ 2006 ðîêó ¹ 1049, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 29 листопада 2000 року № 2137 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Церкви 
євангельських християн!баптистів «Надія» 

у Харківському районі м. Києва»
Розпорядження № 645 від 2 червня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
Пастора релігійної громади Церкви євангельських християн!баптистів «Надія» у Дарницькому районі м. Ки!
єва від 21 березня 2017 року та протокол Загальних зборів релігійної громади Церкви євангельських христи!
ян!баптистів «Надія» у Дарницькому районі м. Києва від 07 серпня 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ëèñòîïàäà

2000 ðîêó ¹ 2137 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðå-

ë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñ-

òèÿí-áàïòèñò³â «Íàä³ÿ» ó Õàðê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðêâè ºâàíãåëü-

ñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «Íàä³ÿ» ó Õàðê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ðåë³ã³é-

íî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Öåðêâè ºâàí-

ãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «Íàä³ÿ» ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàï-

òèñò³â «Íàä³ÿ» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ëèñòîïà-

äà 2000 ðîêó ¹ 2137 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

04 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 702) âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію приміщень відділення паліативної допомоги
Центру паліативної допомоги дітям м. Києва Київської міської

клінічної шкірно!венерологічної лікарні на вулиці Богатирській,
32 у Оболонському районі

Розпорядження № 648 від 2 червня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре!

гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення матеріально!технічної бази та підвищення якос!
ті надання медичних послуг:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåíü â³ä-

ä³ëåííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè Öåíòðó ïàë³àòèâ-

íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì ì. Êèºâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

êë³í³÷íî¿ øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ íà âó-

ëèö³ Áîãàòèðñüê³é, 32 ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3 Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèì³ùåíü îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà íå ìåíøå äåñÿòè ðî-

ê³â.

4. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè

çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ

êèÿí» íà 2017-2019 ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â åêñïëó-

àòàö³þ ìàéíî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðà-

õîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних

мереж КП «Житлоінвестбуд!УКБ» на вул. Драгоманова 
та вул. Олени Пчілки

Розпорядження № 649 від 2 червня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря!

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван!
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комунального підприєм!
ства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд!УКБ» (лист від 29 вересня 2016 року № 114/5730),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місце!
вого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³

ìåðåæ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü

áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñò-

áóä-ÓÊÁ» íà âóë. Äðàãîìàíîâà òà âóë. Îëåíè

Ï÷³ëêè çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ,

âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ

â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³î-

íåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º

êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â

ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàí-

íÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ

«ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про утворення робочої групи з питань розгляду звернень 
замовників будівництва щодо невідповідності законодавству

України наданих їм технічних умов щодо інженерного 
забезпечення об’єкта будівництва

Розпорядження № 650 від 2 червня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконавчого ор!

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про
питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення організа!
ції розгляду звернень щодо невідповідності законодавству України технічних умов щодо інженерного за!
безпечення об’єкта будівництва, наданих замовникам будівництва (нового будівництва, реконструкції, рес!
таврації, капітального ремонту) ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» та ін.:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü ðîçãëÿäó

çâåðíåíü çàìîâíèê³â áóä³âíèöòâà ùîäî íåâ³ä-

ïîâ³äíîñò³ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè íàäàíèõ ¿ì

òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîáî÷ó ãðóïó ç

ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü çàìîâíèê³â áóä³âíèö-

òâà ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîäàâñòâó Óêðà-

¿íè íàäàíèõ ¿ì òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, ùî äî-

äàºòüñÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

02.06.2017 ¹ 650

Склад
робочої групи з питань розгляду звернень замовників будівництва щодо
невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов щодо

інженерного забезпечення об’єкта будівництва
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Ïë³ñ Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Êîëòèê Îêñàíà Òàðàñ³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-

òðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóï-

íèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ìàë³íñüêà Æàííà Âàñèë³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àóäèòó ãîñïðîçðàõóíêîâèõ

óñòàíîâ óïðàâë³ííÿ àóäèòó Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî

ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

ßñòðóáåíêî Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëü-

íèê óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà Äåïàðòà-

ìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëèøòâà Ìàêñèì Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³í-

íÿ ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Äåïàðòàìåí-

òó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

í³ñòðàö³¿)

Ïàñòóõîâ ²âàí Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëü-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Äâîðí³êîâ Â³êòîð Ìåòàëëîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Òàö³é Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèò-

ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Õîðîøåâñüêèé Ìèõàéëî Ãåîðã³éîâè÷ äèðåêòîð Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà»

В. о. керівника апарату Є. Ситніченко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

02.06.2017 ¹ 650

Положення 
про робочу групу з питань розгляду звернень замовників будівництва 

щодо невідповідності законодавству України наданих їм технічних умов
щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва

1. Ðîáî÷à ãðóïà ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü çàìîâíèê³â áóä³âíèöòâà ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ çà-

êîíîäàâñòâó Óêðà¿íè íàäàíèõ ¿ì òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³â-

íèöòâà (äàë³ — ðîáî÷à ãðóïà) º äîðàä÷èì îðãàíîì ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), óòâîðåíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³-

ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè íàäàþòü çàìîâíè-

êàì áóä³âíèöòâà (íîâîãî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó) òåõí³÷-

í³ óìîâè ùîäî ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», ÏÀÒ «ÀÊ «Êè-

¿ââîäîêàíàë», ÏÀÒ «Êè¿âãàç», ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî», ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» òà ³í. (äàë³ — ñóá’ºêòè ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ, ùî íàäàþòü òåõí³÷í³ óìîâè).

2. Ðîáî÷à ãðóïà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòà-

íîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêà-

çàìè ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâè-

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

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ

öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðîáî÷î¿ ãðóïè º:

ðîçãëÿä çâåðíåíü çàìîâíèê³â áóä³âíèöòâà ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè íàäà-

íèõ ¿ì òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà;

ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó çâåðíåíü çàìîâíèê³â

áóä³âíèöòâà ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè íàäàíèõ ¿ì òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæå-

íåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà; 

ï³äãîòîâêà òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñóá’ºêòàì ì³ñòîáóäóâàííÿ, ùî íàäàþòü òåõí³÷í³ óìîâè, çà ðåçóëüòà-

òàìè ðîçãëÿäó çâåðíåíü çàìîâíèê³â áóä³âíèöòâà ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè

íàäàíèõ ¿ì òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà.

4. Ðîáî÷à ãðóïà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:

ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó ñïðàâ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ âèäà÷³ çàìîâíèêàì áó-

ä³âíèöòâà òåõí³÷íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà;

ïîäàº êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿.

5. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ïðàâî:

îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâèõ îð-

ãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ ³ îðãàí³çàö³é ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ

íà íå¿ çàâäàíü;

çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ â ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâèõ îð-

ãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ ³ îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), à òàêîæ ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ), äëÿ ðîçãëÿ-

äó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿.

6. Ðîáî÷à ãðóïà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç öåíòðàëüíèìè îðãà-

íàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

8. Ðîáî÷à ãðóïà óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â ðîáî÷î¿

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

9. Ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ðîáî÷î¿ ãðóïè, âèçíà÷àº ïî-

ðÿäîê ¿¿ ðîáîòè òà ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº ðîáî÷ó ãðóïó ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåð-

æàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³-

ÿìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè â ðàç³ éîãî â³ä-

ñóòíîñò³.

10. Ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè:

çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè ñêëèêàº çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè (çîêðåìà âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâêó

ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî ¿¿ çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü ðîáî÷î¿ ãðóïè, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº ãîëîâó ðîáî-

÷î¿ ãðóïè òà ³íøèõ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè ç öèõ ïèòàíü;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè.

11. Ôîðìîþ ðîáîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàñ³äàííÿ, ùî ñêëèêàþòüñÿ ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè â ì³ðó

ïîòðåáè.

Çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ââàæàºòüñÿ ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüøå í³æ ïîëî-

âèíà ¿¿ ÷ëåí³â.

12. Íà çàñ³äàííÿõ ðîáî÷à ãðóïà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî

¿¿ êîìïåòåíö³¿.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëà á³ëüøà ïîëî-

âèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì

º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

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

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì ³ íàäñèëàºòüñÿ âñ³ì ÷ëåíàì ðîáî÷î¿ ãðóïè.

×ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ àáî óòðèìàâñÿ, ìîæå âè-

êëàñòè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

13. Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïîêëàäàºòüñÿ íà Äåïàðòàìåíò âíóò-

ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

В. о. керівника апарату Є. Ситніченко 

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до реалізації проекту «Створення мережі станцій прокату каяків,

каное та іншого спорядження для водних видів спорту 
в м. Києві»

Розпорядження № 652 від 2 червня 2017 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк!

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже!
нерно! транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1 189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі!
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен!
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протоколи від 13 лютого 2017 року № 94/2017 та від 31 березня 2017 року № 96/2017), з ме!
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿â-

ñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà»

çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ñòâîðåííÿ ìå-

ðåæ³ ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî

ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó â ì. Êè-

ºâ³».

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ-

÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

4.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ ïî îá’ºêòó ³íâåñòóâàííÿ.

4.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), Äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîñ³¿âñüêîþ

ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ, Äàðíèöüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, Äåñíÿíñüêîþ ðàéîí-

íîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,

Äí³ïðîâñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, Îáîëîíñüêîþ ðàéîííîþ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, êîìó-

íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà

åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà

«Ïëåñî» òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿â-

ñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà».

4.3 Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñó äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äëÿ

ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

5. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿),

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

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

ëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿, Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äí³ïðîâ-

ñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿, Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

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

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

ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü

âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî», êîìóíàëüíî-
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ìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêî-

ãî ñåðåäîâèùà» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà

çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³í-

âåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè íåîáõ³äí³ âèñ-

íîâêè, ïîãîäæåííÿ òà ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâ-

êè òåõí³êî- åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ùîäî ðåàë³-

çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî- òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òîðà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

02.06.2017 ¹ 652

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîð-

òó â ì. Êèºâ³:

íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³; íà Äîëîáåöüêîìó îñòðîâ³ ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³; íà âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 18 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³; 

íà âóë. Êîëåêòîðí³é, á³ëÿ îçåðà Òÿãëå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³; íà âóë. 55-é Ñàäîâ³é, á³ëÿ ä³ëÿí-

êè 183 (îçåðî Ìàðòèø³â) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³;

íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, á³ëÿ ä³ëÿíêè 13-á (Ï³âäåííèé ì³ñò) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³;

íà âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³; 

íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 5 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³; 

íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 25 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³; 

íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.
Виконуючий обов’язки керівника апарату Є. Ситніченко

Про затвердження проектної документації за проектом 
«Реконструкція енергогосподарства НС «Крутогірна» з заміною

електрообладнання по вул. Крутогірній, 12 в м. Києві»
Розпорядження № 655 від 2 червня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ» та постано!
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про!
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України», враховуючи лист ПАТ «АК «Київводоканал» від 06 квітня 2017 року № 1463/33/36/02!
17:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ çà ïðîåêòîì «Ðåêîíñòðóêö³ÿ åíåðãîãîñïîäàðñòâà ÍÑ

«Êðóòîã³ðíà» ç çàì³íîþ åëåêòðîîáëàäíàííÿ ïî âóë. Êðóòîã³ðí³é, 12 â ì. Êèºâ³», âðàõîâóþ÷è åêñ-

ïåðòíèé çâ³ò Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåí-

òðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 04 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 00-

2076-16/²Ç, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва � реконструкція

Електричний двигун напругою 10 кВ потужністю:

1600 кВт одиниць 4

1000 кВт одиниць 2

Тиристорний перетворювач частоти напругою 10 кВ комплект 1

Комірка 10 кВ з вакуумними вимикачами одиниць 21

Панелі розподільчої установки 0,4 кВ одиниць 11

Річна потреба в електричній енергії тис. кВт.год 7416,44

Тривалість реконструкції місяць 6,0

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на
06.03.2017, у тому числі:

тис. грн 52324,775

будівельні роботи тис. грн 1258,739

устаткування тис. грн 41148,398

інші витрати тис. грн 9917,638

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

2 ÷åðâíÿ 2017 ð. çà ¹ 110/1702

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надаються підприємствами територіальної 
громади міста Києва, по кожному будинку окремо

для здійснення розрахунків із споживачами залежно 
від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, 

що настає за розрахунковим
Розпорядження № 613 від 25 травня 2017 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово!комунальні послуги», по!
станов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до фор!
мування тарифів на житлово!комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Поло!
ження про державну реєстрацію нормативно!правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла!
ди», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Ïîçèö³þ ¹ 719 ðîçä³ëó «Ãîëîñ³¿âñüêèé

ðàéîí», ïîçèö³¿ N¹ 92, 191, 284, 400, 517, 597,

642, 1076, 1094, 1113 ðîçä³ëó «Ñîëîì’ÿíñüêèé

ðàéîí» Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëó-

ãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-

êîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà-

ìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïî êîæ-

íîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóí-

ê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàí-

í³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî

íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 442, çàðå-

ºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 22 òðàâíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 57/1168,

âèêëþ÷èòè.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

23 ÷åðâíÿ 2017 ð. çà ¹ 130/1722

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

від 24 вересня 2014 року № 1056 
«Про встановлення тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надаються 

лікувально!профілактичними державними закладами охорони
здоров’я»

Розпорядження № 718 від 16 червня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

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

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1056 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³

íàäàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè äåð-

æàâíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», ÿêå çà-

ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 37/1090,

íîâèì ïóíêòîì 16 òàêîãî çì³ñòó:

«16. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâ-

íà óñòàíîâà «²íñòèòóò íåôðîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿

àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», ùî äîäàþòü-

ñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 16-18 ââàæàòè â³äïî-

â³äíî ïóíêòàìè 17-19.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

23 ÷åðâíÿ 2017 ð. çà ¹ 131/1723

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів 

на платні послуги за нозологіями та послуги, 
що входять до їх складу, які надають 
лікувально!профілактичні державні 

та комунальні заклади охорони здоров’я»
Розпорядження № 703 від 12 червня 2017 року

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

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015

ðîêó ¹ 557 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàò-

í³ ïîñëóãè çà íîçîëîã³ÿìè òà ïîñëóãè, ùî âõîäÿòü

äî ¿õ ñêëàäó, ÿê³ íàäàþòü ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-

òè÷í³ äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ çàêëàäè îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòî-

ð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07

ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 76/1187, íîâèì ïóíêòîì

9 òàêîãî çì³ñòó:

«9. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà

íîçîëîã³ÿìè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà óñòàíîâà «²í-

ñòèòóò íåôðîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷-

íèõ íàóê Óêðà¿íè», ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 9-10 ââàæàòè â³äïîâ³ä-

íî ïóíêòàìè 10-11.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04 вересня 2012 року № 1540 
«Про проведення реконструкції будинку № 24!а 

на бульварі Кольцова 
у Святошинському районі»

Розпорядження № 676 від 6 червня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре!

гулювання містобудівної діяльності», враховуючи розпорядження Святошинської районної у місті Києві дер!
жавної адміністрації від 03 грудня 2007 року № 2073 «Про визнання жилого будинку № 24!а по бульвару
Кольцова непридатним для проживання», з метою оновлення застарілого житлового фонду у Святошинсько!
му районі, а також зняття соціальної напруги серед мешканців будинку на Кольцова, 24!а у Святошинсько!
му районі:

Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 âåðåñ-

íÿ 2012 ðîêó ¹ 1540 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ áóäèíêó ¹ 24-à íà áóëüâàð³ Êîëüöî-

âà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³», âèêëàâøè éî-

ãî ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó íà

áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 24-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³», âðàõîâóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ Ñâÿòîøèí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 03 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 2073 «Ïðî âè-

çíàííÿ æèëîãî áóäèíêó ¹ 24-à ïî áóëüâàðó

Êîëüöîâà íåïðèäàòíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ», ç ìå-

òîþ îíîâëåííÿ çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó

ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, à òàêîæ çíÿòòÿ ñî-

ö³àëüíî¿ íàïðóãè ñåðåä ìåøêàíö³â áóäèíêó íà

áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 24-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ æèòëîâîãî áóäèí-

êó íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 24-à ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç

óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»

(äàë³ — ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») çàìîâíèêîì

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Çàáåçïå÷èòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ â³ä-

ñåëåííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü

òà çàðåºñòðîâàí³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 

¹ 24-à íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³, íà ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ öüîãî áóäèí-

êó íà ³íøå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ.

3.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãå-

íåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêî-

íîäàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò.

3.6. Óêëàñòè ç ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ ïîñò³éíî

ïðîæèâàþòü òà çàðåºñòðîâàí³ ó æèòëîâîìó

áóäèíêó íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 24-à ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³, äîãîâîðè ïðî íàì³ðè ùî-

äî çàñåëåííÿ ó êâàðòèðè (³ç çàçíà÷åííÿì ê³ëü-

êîñò³ ê³ìíàò, ðîçì³ðó æèòëîâî¿ òà çàãàëüíî¿

ïëîù³) ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ öüî-

ãî áóäèíêó.

3.7. Çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿

æèòëîâîãî áóäèíêó íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 

24-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çà ðàõóíîê êîø-

ò³â, çàëó÷åíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ô³íàíñóâàííÿ êâàðòèð, ùî áóäóþòüñÿ äëÿ

ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü òà çàðå-

ºñòðîâàí³ ó çàçíà÷åíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó,

çä³éñíèòè çà êîøòè, çàëó÷åí³ ÊÏ «Ñïåöæèòëî-

ôîíä» â³ä ðèíêîâîãî ïðîäàæó ô³çè÷íèì òà

þðèäè÷íèì îñîáàì îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ ó

öüîìó áóäèíêó.

3.8. Â³äøêîäóâàòè êîøòè â äîõ³ä áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 64,8 òèñ. ãðí, ÿê³ âèä³ëÿëè-

ñÿ òà áóëè âèòðà÷åí³ ó 2013 òà 2015 ðîêàõ íà

îá’ºêò íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 24-à ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³.

3.9. Çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ

çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà, çàçíà÷å-

íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.10. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó, ï³ñëÿ ïðèéíÿò-

òÿ â åêñïëóàòàö³þ, çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì

îá’ºêòà íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 24-à ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â,

âëàñíèêó àáî åêñïëóàòóþ÷³é îðãàí³çàö³¿.

4. Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âèð³øèòè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ ïåðåäàíèõ

ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» êâàðòèð ãðîìàäÿíàì,

ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü òà çàðåºñòðîâàí³ ó

æèòëîâîìó áóäèíêó íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà, 

24-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ç âèäàííÿì îð-

äåð³â íà çàñåëåííÿ æèëî¿ ïëîù³ ó áóäèíêó, çà-

âåðøåíîìó ðåêîíñòðóêö³ºþ, çã³äíî ç äîãîâî-

ðàìè, çàçíà÷åíèìè ó ï³äïóíêò³ 3.6 ïóíêòó 3

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î. Â. 

Голова В. Кличко

Про зміни у складі постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів 

до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, 

незавершеного будівництва, 
інженерно!транспортної інфраструктури 

міста Києва та складі робочої групи 
для виконання робіт та надання послуг, 

пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів
Розпорядження № 674 від 6 червня 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації):

1. Óíåñòè äî ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñ-

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

âàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿

òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-

ºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 æîâòíÿ

2007 ðîêó ¹ 1403 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29

ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 109), òàê³ çì³íè:

Óâåñòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿:

Ïàñòóõîâà ². À. çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëü-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Âèâåñòè ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ Ïàâëèêà ². Ê.

Ñëîâà «äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — Ãîëîâ-

íèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà».

2. Óíåñòè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè äëÿ âèêî-

íàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç îð-

ãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì êîíêóðñ³â, çàòâåðäæå-

íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 æîâòíÿ 2007 ðîêó ¹ 1403

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ëèïíÿ 2015 ðîêó

¹ 743), òàê³ çì³íè:

Óâåñòè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè:

Áóãðèìà Ä. Ï. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íâåñòèö³é-

íèõ ïðîåêò³â Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðå-

òàðÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Âèâåñòè ç³ ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè Õàöþð Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт приміщень 
Київської міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги під створення центру 
серцево!судинної патології на вул. Братиславській, З 

у Деснянському районі
Розпорядження № 675 від 6 червня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре!
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення матеріально!технічної бази та підвищення якос!
ті надання медичних послуг:

1. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ øâèä-

êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïåðåäàòè êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó «²íæåíåðíèé öåíòð» âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ

«²íæåíåðíèé öåíòð») ôóíêö³¿ çàìîâíèêà êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè ï³ä ñòâîðåííÿ öåíòðó ñåðöåâî-ñóäèííî¿

ïàòîëîã³¿ íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 3 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ òà âñ³ íàÿâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ çà-

ñâ³ä÷óþòü ïðàâà çàìîâíèêà, ïðîåêòíó, äîãî-

â³ðíó, áóõãàëòåðñüêó äîêóìåíòàö³þ òà ³íôîð-

ìàö³þ, ÿêà º âàæëèâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ôóíê-

ö³é çàìîâíèêà, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

2. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

2.1. Â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè êîðè-

ãóâàííÿ òà ïåðåçàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿.

2.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³-

âåëüíó îðãàí³çàö³þ äëÿ çä³éñíåííÿ êàï³òàëü-

íîãî ðåìîíòó îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêî-

íîäàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò.

2.4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

2.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ

ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêî-

íàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê

åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà íå ìåíøå

í³æ äåñÿòü ðîê³â.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

â 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïî-

êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2017 ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà

â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Ïîçèö³þ 2 àäðåñíîãî ïåðåë³êó ðîá³ò ç

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îá’ºêò³â ïî ãîëîâíîìó

ðîçïîðÿäíèêó áþäæåòíèõ êîøò³â — Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ô³íàíñóâàííÿ

ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2015

ð³ê, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

05 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 199, âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

2 Київська міська
клінічна лікарня
швидкої
медичної
допомоги, вул.
Братиславська, 3
Деснянський
район

Капітальний ремонт
відділення екстреної
(невідкладної) медичної
допомоги (приймальне
відділення)

26000,0 1000,0

Підготовка закладу до роботи
в осінньо�зимовий період
2015/2016 років

100,0 100,0

«

»



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 êîíêóð-

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

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ïðåòåíäåíòè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî ñåðòèô³êàòà ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìîì 1 «Îö³íêà îá'ºê-
ò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³» òà ñïåö³àë³çàö³ºþ â ìåæàõ öüîãî íàïðÿìó «Îö³íêà íåðóõîìèõ ðå÷åé (íåðóõîìîãî ìàé-
íà, 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. Âèìî-
ãè 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, ³íôîð-
ìàö³ÿ ùîäî äîñâ³äó ïðåòåíäåíòà òà îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî íàäàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïè-
ñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà ïîäàþòüñÿ çà âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêàõ 2 - 4 äî Ïî-
ëîæåííÿ ôîðìîþ.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ì. 510 äî 13.00
11.07.2017.Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó: 202-61-68. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòà-
íîìó êîíâåðò³ ç îïèñîì ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â,ùî ì³ñòÿòüñÿ â êîíâåðò³,íà êîæíèé îá'ºêò îö³íêè îêðåìî,ç â³ä-
ì³òêîþ íà êîíâåðò³ «Íà êîíêóðñ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³» òà çàçíà÷åííÿì íàçâè îá'ºêòà îö³íêè.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ î 10.00 14.07.2017 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 178,4 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèð³÷íà,
25, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

2.
Íåæèòëîâà ñïîðóäà ïëîùåþ 80,2 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Êàøòàíîâà, 7, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

3.
Íåæèòëîâà ñïîðóäà ïëîùåþ 163,8 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 47, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 51,8 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà,
15, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 95,6 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà
Òóïîëºâà, 16, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 75,2 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 863,2 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Êèðèë³âñüêà, 4, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

8.
Íåæèòëîâà ñïîðóäà ïëîùåþ 156,75 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà, 3

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

9.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 105,2 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ðàäèñò³â,
42

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

10.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 871,3 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îíîðå äå
Áàëüçàêà, 66

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

11.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1009,2 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îíîðå äå
Áàëüçàêà, 94

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

12.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 78,5 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà, 4

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

13.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 292,6 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà, 18

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

14.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 63,7 êâ.ì, ùî
ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ïóõ³âñüêà, 1-À, ë³ò. «Ò»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.06.2017

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Ñòðîê îðåíäè ñêëàäàº 2 ðîêè òà 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè 143 200,00 ãðí.

Îðåíäíà ñòàâêà 10%. Îðåíäíà ïëàòà 211,20 ãðí. áåç ÏÄÂ (ïîãîäèííà îðåíäà) (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3»

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííó ì³ñòà Êèºâà.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó - ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

Äî óâàãè ÔÎÏ ÁÀÁÈ×À ÌÈÕÀÉËÀ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×À
TOB «Ðîÿëò³-Ðåíò» ïîâ³äîìëÿº ïðî: 1. ïðèïèíåííÿ ä³¿ Äîãîâîðó îðåíäè ¹781 â³ä 17.06.2016 ð. íà ï³äñòàâ³

ï. 33.2 ñò. 33 Äîãîâîðó ç 12.07.2017 ð. Ñòðîê çâ³ëüíåííÿ ïðèì³ùåííÿ - äî 19.07.2017 ðîêó (âêëþ÷íî); 
2. îáìåæåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàòèñÿ Ïðèì³ùåííÿì â³äïîâ³äíî äî ñò. 35 Äîãîâîðó ç 12.07.2017 ð., à ñàìå: âõ³ä
äî Ïðèì³ùåííÿ áóäå äîçâîëåíî ëèøå îðåíäàðþ îñîáèñòî àáî éîãî óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó äëÿ
ö³ëåé çâ³ëüíåííÿ Ïðèì³ùåííÿ â³ä ìàéíà îðåíäàðÿ; 3. îáìåæåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìàìè çàáåçïå÷åííÿ
(â³äêëþ÷åííÿ) â³äïîâ³äíî äî ñò. 36 âêàçàíîãî Äîãîâîðó ç 12.07.2017 ð. Ïðîñèìî âæèòè â³äïîâ³äí³ çàõîäè,
ñïðÿìîâàí³ íà íåäîïóùåííÿ ïñóâàííÿ ìàéíà ó Ïðèì³ùåíí³.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-à (êàá.310) âèêëèêàº íà
06.07.2017 ðîêó î 12.45 Ñìîëÿê Êàð³íó Ãðàíò³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñìîëÿêà
Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à äî Ñìîëÿê Êàð³íè Ãðàíò³âíè ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â òà ñòÿãíåííÿ
àë³ìåíò³â.

Â³äïîâ³äà÷  âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî  íåÿâêè  ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî
â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé O.A.

TOB «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» ïîâ³äîìëÿº, ùî TOB «ÆÅÊ 2617» ç 01.07.2017
ïðèïèíèâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî TOB «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð»,
ÿêèé º éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì.

Çðàçîê òèïîâîãî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é ðîçì³ùåíî íà âåá-ñàéò³ http://www.puec.com.ua. Äàíèé Äîãîâ³ð º ïóáë³÷íèì äîãîâîðîì,
à âèêëàäåííÿ éîãî òåêñòó íà âåá-ñàéò³ Òîâàðèñòâà º ïóáë³÷íîþ îôåðòîþ óêëàäàííÿ äîãîâîðó.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ
³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «À ÑÊÀÉ» (³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä -39910159), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 26 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 746.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ» (àäðåñà: Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070,
òåë. (044) 254-65-52) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè ³ñíóþ÷î¿ òðàìâàéíî¿ ë³-
í³¿ íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà, â³ä âóëèö³ Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ Ïóùà - Âîäèöüêî¿ ç ðîçâîðîò-
íèì ê³ëüöåì â ì. Êèºâ³ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (ÊÌÄÀ) ¹213 â³ä 27.02.2017 ðîêó. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 06 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹3 «Ïðî ïðîãðàìó åêîíîì³÷-
íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê». Ðåêîíñòðóêö³ÿ äàíî¿ ä³ëÿíêè ñïðèÿòèìå
ïîêðàùåííþ áåçïåêè ïåðåâåçåíü òà çá³ëüøåííþ ïàñàæèðîïîòîêó, à òàêîæ, â ðåçóëüòàò³ âè-
êîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é (áåçøïàëüíà êîíñòðóêö³ÿ âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³é), äîçâîëèòü
çíèçèòè åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè òà øóìîíàâàíòàæåííÿ. Çàâäÿêè òåõíîëîã³¿ ³íòåãðîâàíî¿ ðåé-
êè â äîðîæíº ïîëîòíî çá³ëüøèòüñÿ ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü âóëèö³ äëÿ êîë³ñíîãî òðàíñïîð-
òó. Îá'ºêò âõîäèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëî-
ã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ
ðîçðîáëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, òà çàáåçïå-
÷óþòü âèêîíàííÿ îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ ³ çàõèñíèõ çàõîä³â.Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³ä-
ñóòí³é. Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà áóäå ñóïðîâîäæóâàòèñü âïëèâîì íà àò-
ìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà àâòîòðàíñïîðòó. Â³äâå-
äåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä ç òðàìâàéíèõ êîë³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ äî ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè âîäîâ³ä-
âåäåííÿ. Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ âïëèâàþòü íà êë³-
ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç 30 äí³â ç äàòè
ïóáë³êàö³¿ î 10.00 çà àäðåñîþ: ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, òåë.
(044) 254-65-52. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿
çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

ÐÅÊËÀÌÀ
30 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹68 (4981)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó Ïåðîâà, âóëèöü Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî,

Ïåòðà Âåðøèãîðè, ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çàìîâíèê) òà ÒÎÂ «Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ» (ðîçðîáíèê),
êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó Ïåðîâà, âóëèöü Ñóëåéìàíà
Ñòàëüñüêîãî, Ïåòðà Âåðøèãîðè, ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó Ïåðîâà, âóëèöü Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî, Ïåòðà
Âåðøèãîðè, ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçðîáëÿâñÿ â³äïîâ³äíî
äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³»

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â
ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó Ïåðîâà, âóëèöü Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî, Ïåòðà
Âåðøèãîðè, ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â
ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ
ïðîïîçèö³é òðèâàâ ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 47 (4960) â³ä 28.04.2017.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³,
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó Ïåðîâà, âóëèöü Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî, Ïåòðà Âåðøèãîðè, ïðîñïåêòó
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè www.kga.gov.ua.

«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22; 332-35-56):

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïëîùà Îáîëîíñüêà, 2-À, ïëîùåþ 142,9 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 965 170,0 ãðí (áåç ÏÄÂ),
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó,
ñîö³àëüíó äîïîìîãó,ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â,ä³òåé ç âàäàìè ðîç-
âèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-
íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà -1ãðí íà ð³ê çà 100,0 êâ.ì òà 7% çà
42,9  êâ.ì,ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè -5 192,76 ãðí.áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31 áå-
ðåçíÿ 2017 ðîêó, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 194 çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 10-Á ïëîùåþ  288,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ
òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 3%,
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 28.02.2017 (êîðèãó-

ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) - 28,60 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõî-
âóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè -
2 ðîêè 364 äí³;

-ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 232 çà àä-
ðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Éîðäàíñüêà,4-Ã ïëîùåþ 186,2 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåí-
íÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 3%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2017 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íô-
ëÿö³¿) - 18,25 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³-
êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó- ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíî-
ãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåí-
êà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205,ì.Êè¿â,âóë.Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç
ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, 104,òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß;

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
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ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ)

61308

Оформле н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 54933
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Ì²ÑÒÎ

Ó ïàðêó «Ïåðåìîãà» â³äçíà÷èëè 
Äåíü Êîíñòèòóö³¿

28 ×ÅÐÂÍß â íàø³é äåðæàâ³ â³äçíà-
÷èëè 21-ó ð³÷íèöþ Äíÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè — îäíîãî ç «íàéìîëîä-
øèõ» ñâÿò â óêðà¿íñüêîìó êàëåí-
äàð³, ÿêå ç’ÿâèëîñü ï³ñëÿ ïðèéíÿò-
òÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó êðà¿íè. ×è-
ìàëî ö³êàâèõ çàõîä³â ç íàãîäè ö³º¿
çíàìåííî¿ ïîä³¿ â³äáóëîñÿ â ñòî-
ëè÷íîìó ïàðêó «Ïåðåìîãà».

Íà ñöåí³ ë³òíüî¿ åñòðàäè äëÿ
ãîñòåé ñâÿòà îðãàí³çàòîðè ï³äãî-
òóâàëè ö³êàâó ³ íàñè÷åíó êîíöåðò-
íó ïðîãðàìó. Ïåðåä ãëÿäà÷àìè âè-
ñòóïàëè ÿê þí³ òàëàíòè ³ òâîð÷³
êîëåêòèâè, òàê ³ ïîïóëÿðí³ àðòèñ-
òè. Ñåðåä íèõ — Çàñëóæåíà àðòèñò-
êà Óêðà¿íè Òåòÿíà Ï³ñêàðüîâà.

Îêð³ì âèñòóï³â õóäîæíüî¿ ñà-
ìîä³ÿëüíîñò³,äëÿ ìàëåíüêèõ äí³ï-
ðîâ÷àí ³ ¿õí³õ áàòüê³â âëàøòóâàëè
ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè, à ñàìå: êîí-
êóðñè, â³êòîðèíè, ìàéñòåð-êëàñè.
Õëîï÷àê³â ³ ä³â÷àòîê ïðèãîùàëè
ñîëîäêîþ âàòîþ, âðó÷àëè ñâÿòêî-
â³ ïîäàðóíêè, ³ âñå öå áåçêîøòîâíî.

«ß âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî ïðèéøîâ
íà öþ çíàêîâó ïîä³þ, òà ñâî¿ì êî-
ëåãàì-äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, ÿê³ äî-
ëó÷èëèñÿ äî ñâÿòêóâàííÿ. Ó 1996
ðîö³ 28 ÷åðâíÿ Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-
¿íè ïðîòÿãîì äâîõ ä³á ïðèéìàëà

êîíñòèòóö³þ. Ïðîéøîâ 21 ð³ê, ³ çà
öåé ÷àñ Óêðà¿íà ïåðåæèëà äóæå áà-
ãàòî âàæêèõ, àëå âàæëèâèõ åòàï³â.
Ìè ç íàøîþ êîìàíäîþ — äåïóòà-
òàìè Êè¿âðàäè â³ä äåïóòàòñüêî¿
ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» –ðîáèìî âñå
ìîæëèâå, ùîá ì³ñòî Êè¿â ³ Óêðà-
¿íà áóëè ì³öíèìè òà ïðîöâ³òàëè,
— íàãîëîñèâ îäèí ³ç îðãàí³çàòî-
ð³â ñâÿòà, äåïóòàò Êè¿âðàäè Ñåð-
ã³é Àðòåìåíêî.— Ìàþ÷è òðüîõ ä³-
òåé, ÿ ñâîãî 6-ë³òíüîãî ñèíà âæå
ïî÷èíàþ äîëó÷àòè äî Îñíîâíîãî Çà-
êîíó íàøî¿ äåðæàâè, ÷èòàþ éîìó
Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè. ² çàêëèêàþ
âñ³õ: ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü, òå æ ñà-
ìå ðîáèòè ó ñâî¿é ðîäèí³, òîìó ùî
ñàìå ç öüîãî ïî÷èíàºòüñÿ ëþáîâ
äî áàòüê³âùèíè».

«ß â çàõâàò³ â³ä òàêîãî ñâÿòà!—
ïîä³ëèëàñÿ ç «Õðåùàòèêîì» ñâî-
¿ìè âðàæåííÿìè ìåøêàíêà Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó Þë³ÿ Ñåðã³¿âíà.
— Ñüîãîäí³ ÿ ïðèéøëà äî ïàðêó
ðàçîì ç³ ñâîºþ äîíå÷êîþ Íàñòåþ,
áî ââàæàþ, ùî îñîáëèâî äëÿ ä³òåé
ñâÿòêóâàííÿ äåðæàâíèõ ñâÿò âàæ-
ëèâå, àäæå ó ìàëå÷³ çìàëå÷êó ôîð-
ìóºòüñÿ íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü.
ßê êàæóòü,ä³òè — íàøå ìàéáóòíº!»

Îäíèì ³ç ïî÷åñíèõ ãîñòåé çàõîäó

ñòàëà Çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè
Òåòÿíà Ï³ñêàðüîâà,ÿêà ðàçîì ³ç þíè-
ìè âèêîíàâöÿìè âèñòóïèëà íà ãî-
ëîâí³é ñöåí³ ïàðêó «Ïåðåìîãà» òà
ïðèâ³òàëà æèòåë³â Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ³ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

«ß ðàäà áóòè ïðèñóòíüîþ ó öüî-
ìó ïàðêó ³ ñâÿòêóâàòè ðàçîì ç äîðîñ-
ëèìè òà ä³òüìè âèçíà÷íó äëÿ íàñ
òà íàøî¿ êðà¿íè äàòó! Êîæíà ðîäè-
íà â íàø³é äåðæàâ³ — öå º ¿¿ íàä³ÿ,
òîìó ïðîâåäåííÿ ñàìå â ñ³ìåéíî-
ìó ôîðìàò³ Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ âàæ-
ëèâå äëÿ ìàéáóòíüîãî Óêðà¿íè»,—
ïåðåêîíàíà Òåòÿíà Ï³ñêàðüîâà.

Ñâî¿ìè ñïîãàäàìè íà ñâÿò³ ïî-
ä³ëèâñÿ äåïóòàò Êè¿âðàäè Òàðàñ
Êðèâîðó÷êî:

«Öåé äåíü çàâæäè áóäå ïîâíèé
ñïîãàä³â ïðî òå, ùî ÿ ùå çîâñ³ì
þíèì ³íòåðíîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè
áóâ õî÷ òð³øå÷êè, àëå ïðè÷åòíèé
äî ïðèéíÿòòÿ íàøîãî Îñíîâíîãî
Çàêîíó. Ïîêèíóâ ÿ òîä³ ïàðëàìåíò
î 22 ãîäèí³ 27 ÷åðâíÿ, à çðàíêó
ä³çíàâñÿ, ùî óíî÷³ áóëà ïðèéíÿ-
òà Êîíñòèòóö³ÿ. Öå äóæå äîáðå, ùî
ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü ó êîæíîãî
â ñåðö³ º ïåâíà ÷àñòèíêà ïðè÷åò-

íîñò³ äî òîãî, ùî ìè òâîðèìî íà-
øó ñï³ëüíó ³ñòîð³þ. Äåðæàâà ò³ëü-
êè òîä³ ñèëüíà, êîëè âîíà íàïîâ-
íåíà ä³ÿëüí³ñòþ êîæíî¿ ëþäèíè,
¿¿ ïåðñîíàëüíîþ ó÷àñòþ ó öüîìó.
Âñ³õ ùèðî â³òàþ ³ç Äíåì Êîíñòè-
òóö³¿!»

Íàïðèê³íö³ ñâÿòà þí³ äí³ïðîâ÷à-
íè ïðèêð³ïèëè âëàñíîðó÷ çðîáëå-
íèõ ãîëóá³â ìèðó äî áàíåðó ç óêðà-
¿íñüêèì íåáîì �

� Ñ³ìåéíå ñâÿòî, ïðèñâÿ÷åíå 21-é ð³÷íèö³ Îñíîâíîãî Çàêîíó
Óêðà¿íè äëÿ ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó â³äáóëîñÿ 
çà ï³äòðèìêè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè

Ó ñåðåäó â ñòîëè÷íîìó ïàðêó «Ïåðåìîãà» çà ï³äòðèìêè äåïóòà-

ò³â Êè¿âðàäè Ñåðã³ÿ Àðòåìåíêà, Îëåíè Îâðàìåíêî, Íàòàë³¿ Ìàñ-

ëîâî¿, Òàðàñà Êðèâîðó÷êà òà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³

îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà «Ñîë³äàðí³ñòü» â³äáó-

ëîñü ñ³ìåéíå ñâÿòî,ïðèñâÿ÷åíå 21-é ð³÷íèö³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ñàøà ÊÀÁÀ×ÎÊ, Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Îêð³ì êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè, äëÿ ìàëåíüêèõ ãîñòåé çàõîäó ³ ¿õí³õ áàòüê³â âëàøòóâàëè ð³çíîìàí³òí³ êîíêóðñè, â³êòîðèíè,
ìàéñòåð-êëàñè 

Ñ³ìåéíå ñâÿòî, ïðèñâÿ÷åíå Äíþ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ïàðêó «Ïåðåìîãà», â³äáóëîñÿ
çà ï³äòðèìêè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè Ñåðã³ÿ Àðòåìåíêà, Îëåíè Îâðàìåíêî, Íàòàë³¿
Ìàñëîâî¿, Òàðàñà Êðèâîðó÷êà

28 ÷åðâíÿ â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³ óðî÷èñòî â³äçíà÷èëè 21-ó
ð³÷íèöþ Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè –
îäíîãî ç "íàéìîëîäøèõ" ñâÿò â íàøîìó
êàëåíäàð³ 

Íàïðèê³íö³ ñâÿòà þí³ äí³ïðîâ÷àíè ïðèêð³ïèëè âëàñíîðó÷ çðîáëåíèõ ãîëóá³â ìèðó
äî áàíåðó ç óêðà¿íñüêèì íåáîì 

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Êè¿âðàäè Ñåðã³ÿ Àðòåìåíêà, äîëó÷àòè ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ
äî çíàéîìñòâà ç Îñíîâíèì Çàêîíîì íàøî¿ äåðæàâè ïîòð³áíî ç äèòèíñòâà
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