
ПІД ЧАС ІНСПЕКЦІЇ ремонтних робіт на 
Набережному шосе та Пішохідному мосту 
Київський міський голова Віталій Кличко на-
голосив, що на сьогодні у столиці капітально 
відремонтована значна кількість доріг та 
внутрішньоквартальних проїздів. Однак, до-
дав він, погіршення погодних умов іноді стає 
на заваді запланованим заходам. При цьому, 
оновлення об’єктів активно продовжується. 
«Ми робимо все, щоб реалізувати усі амбітні 
плани на цей рік щодо реконструкції столичних 
доріг», – сказав Віталій Володимирович. Він 
також додав, що нині тривають проектно-ви-
шукувальні роботи з метою раннього весняного 
старту дорожнього сезону 2018 року. 

У понеділок очільник столиці проінспектував 
завершення ремонту на Пішохідному мосту, 
що зв’язує правий берег столиці та Труханів 
острів. «Декілька років тому тут робили ремонт. 

Однак він був виконаний неякісно. Зараз ми 
бачимо абсолютно оновлений міст», – зазна-
чив голова КМДА. 

На мосту протяжністю 0,43 км замінили 
асфальтобетонне та покриття пішохідної час-
тини правобережних та лівобережних підходів 
із фігурних елементів мощення, встановили 
нові чавунні секції перильної огорожі, по-
фарбували її та стовпи освітлення, підвіски, 
ланцюги на мосту. Також змонтовано перепо-
ни на підходах до мосту та з боку проїзду від 
сходів Магдебурзького права. Це не заважатиме 
пересуванню перехожих, але блокуватиме рух 
авто. Також з’явилися підземні контейнери 
для збору твердих відходів. Наразі залишилося 
завершити роботи з нанесення 130 метрів роз-
мітки. Вартість виконання ремонту – 17 млн грн. 

Київський міський голова нагадав, що 
після реконструкції вже запущені такі великі 

об’єкти, як бульв. Дружби народів, Повітроф-
лотський та просп. Глушкова, шляхопроводи 
на просп. Науки та Одеській площі, Кільцева 
дорога. При цьому, мова йде не лише про 
заміну асфальтного покриття, а й огорожі, 
освітлення, тротуарів. «Все це має відповідати 
європейським стандартам. Я впевнений, що 
мешканці відчувають якісні зміни на сто-
личних дорогах», – переконаний мер Києва. 

Наразі триває капремонт Набережного 
шосе на ділянці від Поштової площі до моста 
Метро – 2,6 км. Востаннє реконструкція тут 
відбувалася в 1986 році. Орієнтовна вартість 
будівництва – 124 млн грн. На сьогодні на об’єкті 
вже влаштоване двошарове асфальтобетонне 
покриття з полімерасфальтобетону. Ці роботи 
завершено на проїжджій частині в напрямку 
Поштової площі. Крім того, нанесено тим-
часову розмітку фарбою та перевлаштовано 
гранітний бортовий камінь. Ремонт другої 
частини розпочнеться навесні 2018 року, як 
тільки дозволять погодні умови, повідомив 
Віталій Кличко. 

Крім того, розпочато роботи на вул. Олени 
Теліги, вул. Алма-Атинській. Всі ці об’єкти – 
перехідні і будуть здані в експлуатацію в 2018 
році. Мер Києва розповів, що в столиці також 
облаштовують сучасні наземні пішохідні пе-
реходи, які мають підвищення і таким чином 
слугують свого роду обмежувачем швидкості 
для авто. На сьогодні таких переходів уже 56 по 
всьому місту і зроблені вони за європейським 
стандартами �

Нове обличчя Пішохідного 

На Пішохідному мосту, протяжністю 0,43 км київавтодорівці замінили 
асфальтобетонне покриття доріг та пішохідної частини правобережних і 
лівобережних підходів із фігурних елементів мощення, встановили нові 
чавунні секції перильної огорожі, пофарбували її і стовпи освітлення, 
підвіски, ланцюги на мосту. Також змонтували перепони для авто на 
підходах до мосту та з боку проїзду від сходів Магдебурзького права. 
Наразі залишилося нанести 130 метрів розмітки. Вартість робіт оцінюється 
в 17 млн грн. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Відомі попередні 
результати 
голосування 
за Громадські 
проекти-2018 
Завершилося голосування за проекти 
Громадського бюджету-2018. Ініціати-
ви підтримали більше 130 тисяч киян. 
А це майже утричі більше, ніж під час 
голосування за ГБ – 2017. Сьогодні уже 
відомі попередні результати волеви-
явлення. Однак, остаточний рейтинг 
оприлюднять не раніше 2 листопада. 

«Цьогоріч кияни як ніколи активно 
долучилися і до створення та подання 
проектів до Громадського бюджету, і 
до голосування. Я брав участь у ба-
гатьох зустрічах і обговореннях, і з 
приємністю зазначав щоразу більшу 
кількість залучених. Мешканці міс-
та стали об’єднуватися у тематичні 
групи, люди були дуже винахідливі, 
коли розповідали про свої проекти 
та їх переваги. Разом із тим, автори 
з повагою та увагою слухали своїх 
колег – по-суті, опонентів. І це говорить 
про рівень соціальної зрілості киян, і 
це теж я вважаю позитивним не лише 
для даного проекту, а й для розвитку 
міста у цілому. Що стосується тих, хто 
увійшов до фіналу: звичайно, люди 
найбільше турбуються про те, що 
близьке саме їм. І на що у міському 
бюджеті, яким би збалансованим він 
не був, не завжди є кошти. Освітні 
та спортивні проекти були у фаворі 
і минулого разу, тому я не здивова-
ний. Особисто мені до вподоби ті, що 
спрямовані на інновації, екологічні та 
стратегічні. Щиро радий, що зросла 
не лише сума, яку місто виділило для 
Громадського бюджету та кількість 
поданих до нього проектів. Зросла 
реальна взаємодія, співпраця та вза-
ємна відповідальність киян і влади. І 
це неодмінно відобразиться на до-
бробуті всіх нас», – розповів перший 
заступник голови КМДА Геннадій Пліс. 

«Одразу по завершенні голосу-
вання громадська бюджетна комісія 
розпочала опрацьовувати результати 
та можливі скарги. Попередньо відомо, 
що перемогли 42 великих проекти, 
вартістю до 2 млн грн, та 51 малий 
проект, вартістю до 400 тисяч. Тож 
перші у рейтингу: «Мережа хабів». 
Сучасний освітній простір гімназії 
107 «Введенська», Підземний му-
зей на Поштовій площі, «Оновлене 
гематологічне відділення». Це три 
попередні переможці серед великих 
проектів», – зазначив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку 
Андрій Странніков. 

Серед малих проектів перші у рей-
тингу: «Русанівка – зелений острів», 
який передбачає поліпшення умов 
відпочинку на Русанівській косі, «Го-
лосіїв майбутнього», що має на меті 
покращити освітлення району, «Ганок 
для гімназії «Либідь». 

Нагадаємо, Київрада на реалізацію 
проектів ГБ виділила 100 млн грн. 
Загалом було подано 809 проектів. 
До голосування допустили (після мо-
дерації) 564 громадські ініціативи.
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 �  Комунальники завершують ремонтні роботи на мосту, який зв’язує 
правий берег столиці та Труханів острів 

Серед об’ктів дорожньо-транспортної інфраструктури на яких нині завершуються ремонтні роботи – Пішохідний міст, який зв’язує правий берег столиці 
та Труханів острів
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Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 05.10.2017 № 166/3173
Начальнику інспекції з питань захисту прав споживачів у місті Києві 

Котлярову Андрію Миколайовичу

Шановний Андрію Миколайовичу!

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Перспективний»  

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 37/3044 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 22.06.2017 за  
№ 08/КО-6553, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 29.04.2017, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відзначення на території Києва пам’ятних дат  
та ювілеїв у 2017 році

Рішення Київської міської ради № 31/3038 від 14 вересня 2017 року
З метою збереження української національної пам’яті, консолідації та розвитку історичної свідомості мешканців 

Києва і належного відзначення та вшанування пам’ятних дат і ювілеїв; керуючись статтею 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи положення Закону України «Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», на виконання Указу Президента України «Про заходи з від-
значення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» № 17/2016 від 22 січня 2017 року, Постанови 
Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році» № 1807-VІІІ від 22 грудня 2016 року, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про заходи щодо забезпечення регіональної  
мовної політики в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 166/3173 від 5 жовтня 2017 року
Відповідно до статті 10 Конституції України, пункту 50 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 11, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики», рішення Консти-
туційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99, рішення Київської міської ради № 571/1435 від 28 
травня 2015 року «Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті 
у жителів міста Києва на 2015-2020 роки» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на вул. Ревуцького, 36/2  

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 27/3034 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року  
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

захист прав споживачів і рекламу в цій сфері.
Відповідно до перепису населення 2001 

року серед етнічного складу населення столи-
ці України, міста Києва, понад 82% займають 
українці. Дослідження 2015 року, проведені 
соціологічною групою «Рейтинг», вказали, що 
понад 60% мешканців Києва в повсякденному 
житті вживають державну мову, українську, як 
основний лінгвістичний засіб комунікації. Озна-
чені факти є об’єктивним чинником необхідності 
захисту української мови на території столиці. 
Керуючись вказаними мотивами, своїм рішенням 
«Про заходи щодо забезпечення регіональної 
мовної політики в місті Києві» Київська міська 
рада в межах компетенції встановила на ви-
конання норм чинного законодавства основні 
засади мовної політики при наданні суб’єктами 
господарювання на території міста Києва послуг 
в сфері обслуговування населення та розміщення 
рекламної продукції. Дотримання означених по-
ложень є обов’язковим на території міста Києва.

Норми, прийняті Київською міською радою, 
передбачають низку концептуальних ініціа-
тив у частині регулювання діяльності суб’єктів 
господарської діяльності. Так, Київська міська 
рада чітко визначила, що рекламні оголошення, 
вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші 
форми аудіо- і візуальної рекламної продукції 
повинні виконуватись українською або іншою 
мовою з обов’язковим зазначенням їх пере-
кладу чи транслітерації українською мовою. 
Суб’єкти господарювання на території міста 
Києва повинні надавати послуги у сфері об-
слуговування (спілкування із клієнтами, меню 
в закладах громадського харчування тощо) 
першочергово українською мовою і переходити 
на іноземну мову виключно у випадку, коли це 
є прийнятним для сторін. Порушення вказаних 
норм є неповагою до споживачів послуг – носіїв 
української мови та містить в собі ознаки по-
рушення прав споживачів.

Втім, органи місцевого самоврядування 
позбавлені функцій контролю за дотриманням 
законодавства у сфері захисту прав споживачів. 
У Київської міської ради та її виконавчих органів 
відсутні дієві механізми контролю за дотриманням 
прийнятих положень. Це зумовлює необхідність 
інтенсивної співпраці Київської міської ради та 
Державної інспекції України з питань захисту 
прав споживачів у місті Києві щодо дотримання 
суб’єктами господарювання засадничих аспектів 
мовного законодавства на території міста Києва.

Кодекс України про адміністративні право-
порушення встановлює відповідальність осіб, 
винних у порушенні правил надання послуг 
працівниками торгівлі, громадського харчування 
та сфери послуг (стаття 155 КУпАП) та відпові-
дальність осіб, винних у невиконанні законних 
вимог посадових осіб центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері державного контролю за додержанням 
законодавства про захист прав споживачів, про 
проведення перевірки діяльності по наданню 
послуг громадянам-споживачам (стаття 1882 

КУпАП). За статтею 2444 КУпАП саме на Дер-
жавну інспекцію України з питань захисту прав 
споживачів покладені функції щодо розгляду 
справ про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з порушенням законодавства про 
захист прав громадян-споживачів за вищев-
казаними статтями.

З огляду на вищеозначене, Київська міська 
рада звертається з проханням оперативно в ме-
жах компетенції реагувати на будь-які порушення 
прав споживачів, зокрема, в частині дотримання 
положень рішення Київської міської ради «Про 
заходи щодо забезпечення регіональної мовної 
політики в місті Києві», шляхом застосування 
механізмів, визначених законодавством.

Київський міський голова
В. Кличко

Відповідно до статті 4 Закону України від 
12.05.1991 № 1023-ХІІ «Про захист прав спожи-
вачів» споживачі під час придбання, замовлення 
або використання продукції, яка реалізується 
на території України, для задоволення своїх 
особистих потреб мають право на належну 
якість обслуговування. Належною є така якість 
обслуговування, яка відповідає встановле-
ним законодавством нормам. Подібні норми 
відповідно можуть встановлюватись і в актах 

локальної нормотворчості органів місцевого 
самоврядування.

Відповідно до Положення про Державну 
інспекцію України з питань захисту прав спо-
живачів, затвердженого Указом Президента 
України від 13 квітня 2011 року № 465/2011, на 
Державну інспекцію України з питань захисту 
прав споживачів та її територіальні підрозді-
ли покладений функціонал щодо державного 
контролю за додержанням законодавства про 

1. Дозволити створити орган самоорганізації 
населення та визначити його назву – «Будинковий 
комітет «Перспективний» у Шевченківському 
районі м. Києва.

2. Визначити, що орган самоорганізації насе-
лення «Будинковий комітет «Перспективний» діє 
у межах території будинків №№ 37, 37-а на вулиці 
Олени Теліги у Шевченківському районі м. Києва.

 3. Основними напрямками діяльності ор-
гану самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Перспективний» у Шевченківському 
районі м. Києва є:

3.1 Створення умов для участі жителів у 
вирішенні питань місцевого значення в межах 
Конституції і законів України.

3.2 Задоволення соціальних, культурних, 
побутових та інших потреб жителів шляхом 
сприяння у наданні їм відповідних послуг.      

3.3. Участь у реалізації соціально-економічного 
та культурного розвитку території діяльності 
органу самоорганізації населення, інших міс-
цевих програм.

 4. Надати органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Перспективний» у Шев-

1. Провести заходи в місті Києві у 2017 році з 
нагоди відзначення таких пам’ятних дат та ювілеїв:

14 жовтня – 75 років з початку формування 
Української Повстанської Армії;

21 жовтня – 70 років з дня проведення со-
вєтськими карально-репресивними органами 
операції «Захід» – масової депортації населення 
Західної України до Сибіру;

20 листопада – 100 років з часу проголошення 
Української Народної Республіки III Універсалом 
Української Центральної Ради;

17 грудня – 100 років з початку збройного 
опору Української Народної Республіки проти 
російської агресії;

24 грудня – 80 років з для народження Вя-
чеслава Чорновола, державного, громадського, 
політичного діяча, журналіста, одного з лідерів 
українського правозахисного руху.

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань місцевого самоврядування, ре-
гіональних та міжнародних зв’язків, на постійну 
комісію Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Встановити, що в місті Києві мовою роботи, 
діловодства і документації всіх органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій комунальної форми власності, 
мовою офіційних оголошень і повідомлень є 
державна мова.

2. Встановити, що на території міста Києва 
всі назви установ, підприємств, організацій, 
вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, 
рекламні оголошення та будь-які інші форми  
аудіо- і візуальної рекламної продукції, інформація 
для споживачів товарів та послуг виконується 
державною мовою і, на розсуд власника такої 
інформації, англійською та будь-якою іншою 
мовою. Зазначене правило не поширюється на 
дипломатичні установи та офіційні представни-
цтва міжнародних організацій, розташовані в 
Києві. Знаки для товарів і послуг наводяться в 
господарському і публічному обігу у тому вигляді, 
в якому їм надана правова охорона відповідно 
до законодавства України.

3. Встановити, що у місті Києві у всіх сферах 
громадського обслуговування громадян при 
реалізації товарів і наданні послуг першочергово 
використовується державна мова. Одночасно 
з державною мовою на прохання споживача 
суб’єкт господарювання може використовувати 
будь-яку іншу іноземну мову для повного до-
несення інформації про товари та послуги та 
для належного обслуговування споживачів. У 
всіх закладах сфери громадського харчування 

обов’язкова наявність меню, виконаного дер-
жавною мовою. При обслуговуванні відвідувачів 
персонал зобов’язується пропонувати меню 
українською мовою і лише на вимогу відві-
дувача надати меню будь-якою іншою мовою 
(за наявності).

4. Направити звернення Київської міської ради 
до Інспекції з питань захисту прав споживачів у 
місті Києві згідно з додатком до цього рішення.

5. Доручити виконавчому органу Київської 
міської ради (Київській міській державній ад-
міністрації) здійснити роз’яснювальну роботу з 
суб’єктами господарської діяльності, що здій-
снюють свою діяльність на території міста Києва, 
щодо необхідності приведення своєї діяльності у 
відповідність до положень цього рішення.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань культури, туризму та інформа-
ційної політики, на постійну комісію Київської 
міської ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків, на по-
стійну комісію Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами, на постійну 
комісію Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Ревуцького, 36/2 у Дар-
ницькому районі м. Києва (кадастровий номер 
8 000 000 000:90:001:45), згідно з додатком до 
цього рішення (план-схема додається). 

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Дарницького району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування земельною ді-
лянкою, визначеною пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 

та концепції формування зелених насаджень в 
центральній частині міста, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 
та продовженої на період до 2017 року рішенням 
Київської міської ради від 07.07.2016 №572/572, 
включивши до переліку озеленених територій 
загального користування міста Києва, що відпо-
відають типологічним ознакам та планувальним 
вимогам (таблиця №2), земельну ділянку, за-
значену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Опублікувати це рішення у газеті Київської 
міської ради «Хрещатик» в установленому по-
рядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 109 (1788), середа, 1 листопада 2017 р.
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Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Положення про фінансово-кредитну 
підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва  

у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 46/3053 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», постанови Кабінету Міністрів України від 06 
серпня 2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року 
№ 824/7060, Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості 
та споживчого ринку на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року 
№409/1274, з метою затвердження прозорого та ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 
малого та середнього підприємництва в місті Києві з урахуванням кращого європейського досвіду Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 № 46/3053

Положення 
про фінансово-кредитну підтримку

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 21.09.2017 № 47/3054

Перелік місць гніздування рідкісних видів птахів, занесених  
до Червоної книги України 

№ п/п Назва підприємства Лісництво Квартал Назва птахів
1. Дарницьке лісопаркове господарство Дніпровське 50 Канюк звичайний
2. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-

ве господарство»
 Дніпровське  15, 19  Канюк звичайний

3. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Дніпровське  14  Канюк звичайний

4. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Дніпровське  8, 9  Канюк звичайний

5. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Дніпровське  10, 16  Підсоколик великий

6. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Дніпровське  9, 10  Підсоколик великий

7. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Білодібровне  29  Підсоколик великий

8. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Білодібровне  32, 33, 39, 40  Канюк звичайний

9. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Білодібровне  37, 38, 39, 40, 54  Голуб-синяк

Про створення охоронних зон навколо  
гнізд рідкісних видів птахів, занесених  

до Червоної книги України
Рішення Київської міської ради № 47/3054 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, пункту 
37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 64 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», статті 10 Закону України «Про Червону книгу України», статті 70 
Лісового кодексу України, пункту 5 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756), з метою 
охорони та збереження рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

10. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Білодібровне  51, 52  Яструб малий

11. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Дарницьке  28, 29 Змієїд, боривітер зви-
чайний

12. Комунальне підприємство «Дарницьке лісопарко-
ве господарство»

 Дарницьке  14, 21  Канюк звичайний

13. Комунальне підприємство «Лісопаркове госпо-
дарство «Конча-Заспа»

 Дачне  71  Змієїд, голуб-синяк

14. Комунальне підприємство «Лісопаркове госпо-
дарство «Конча-Заспа»

 Конче-Заспівське  32  Підсоколик великий

15. Національний природний парк «Голосіївький»  Лесниківське  5  Підсоколик великий
16.  Комунальне підприємство «Святошинське лісо-

паркове господарство»
 Святошинське  52, 53  Змієїд

17.  Комунальне підприємство «Святошинське лісо-
паркове господарство»

 Святошинське  39, 40  Малий підорлик

18. Комунальне підприємство «Святошинське лісо-
паркове господарство»

 Святошинське  41  Голуб-синяк

19. Комунальне підприємство «Святошинське лісо-
паркове господарство»

 Святошинське  53  Підсоколик великий

20. Комунальне підприємство «Святошинське лісо-
паркове господарство»

 Святошинське  13 Підсоколик великий, 
канюк звичайний, голуб-

синяк

ченківському районі м. Києва у межах території 
його діяльності такі власні повноваження: 

4.1. Представляти разом з депутатами Ки-
ївської міської ради інтереси жителів  будинків 
у Київській міській раді, місцевих органах ви-
конавчої влади. 

4.2. Сприяти додержанню Конституції та 
законів України, реалізації актів Президента 
України та органів виконавчої влади, рішень 
Київської міської ради, розпоряджень її вико-
навчого органу та Київського міського голови. 

4.3. Вносити у встановленому порядку про-
позиції до проектів програми соціально-еко-
номічного і культурного розвитку, бюджету 
міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних заса-
дах участь населення у заходах щодо охорони 
навколишнього природного середовища, про-
веденні робіт з благоустрою, озеленення та 
утримання в належному стані прибудинкових 
територій, обладнанні дитячих і спортивних 
майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів 
за інтересами тощо. 

4.5. Організовувати на добровільних засадах 
участь населення у заходах щодо ремонту при-
міщень загального користування із дотриманням 
встановленого законодавством порядку про-
ведення таких робіт. 

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання 
громадянам, які мешкають у житлових будинках 
на території діяльності органу самоорганізації 
населення, житлово-комунальних послуг та 
за якістю проведених у житлових будинках 
ремонтних робіт. 

4.7. Надавати допомогу навчальним за-
кладам, закладам та організаціям культури, 
фізичної культури і спорту у проведенні куль-
турно-освітньої, спортивно-оздоровчої та 
виховної роботи серед населення, розвитку 
художньої творчості, фізичної культури і спорту; 
сприяти збереженню культурної спадщини, 
традицій народної культури, охороні пам’яток 
історії та культури, впровадженню в побут 
нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам 
похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів 
та військовослужбовців, малозабезпеченим та 
багатодітним сім’ям, а також самотнім грома-
дянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, вносити пропозиції 
з цих питань до Київської міської ради.

 4.9. Надавати необхідну допомогу органам 
пожежного нагляду в здійсненні ними проти-
пожежних заходів, організовувати вивчення 
населенням правил пожежної безпеки, брати 

участь у здійсненні громадського контролю за 
додержанням вимог пожежної безпеки. 

4.10. Сприяти відповідно до законодавства 
правоохоронним органам у забезпеченні  охо-
рони громадського порядку. 

4.11. Розглядати звернення громадян, вести 
прийом громадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем 
роботи чи навчання, які мешкають у межах 
території діяльності органу самоорганізації 
населення. 

4.13. Сприяти депутатам Київської міської 
ради в організації зустрічей з виборцями, прийому 
громадян і проведенні іншої роботи з жителями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність 
органу самоорганізації населення, організо-
вувати обговорення проектів його рішень з 
найважливіших питань. 

5. Орган самоорганізації населення «Будинко-
вий комітет «Перспективний» у Шевченківському 
районі м. Києва набуває власних повноважень 
після його легалізації у виконавчому органі Ки-
ївської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) у порядку, встановленому статтею 
13 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення». 

6. Органу самоорганізації населення «Будин-
ковий комітет «Перспективний» у Шевченків-
ському районі м. Києва у місячний термін після 
легалізації направити до секретаріату Київської 
міської ради копії таких реєстраційних документів: 
положення про орган самоорганізації населення, 
підтвердження про внесення до Єдиного реєстру 
органів самоорганізації населення у місті Києві, 
список персонального складу членів органу 
самоорганізації населення, а у разі легалізації 
шляхом реєстрації – свідоцтво про реєстрацію 
органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 
«Перспективний» у Шевченківському районі  
м. Києва у межах своїх повноважень здійснюють 
Київська міська рада та виконавчий орган Ки-
ївської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація).

8. Це рішення Київської міської ради офіційно 
оприлюднити у газеті Київської міської ради 
«Хрещатик».

 9. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань місцевого самоврядування, ре-
гіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Загальні положення
1.1. Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього під-
приємництва у місті Києві (далі – Положення) 
визначає механізм надання фінансово-кредитної 
підтримки суб’єктам малого та середнього під-
приємництва (далі – СМСП) міста Києва шляхом 
часткової компенсації відсоткових ставок за 
кредитами з бюджету міста Києва, що надаються 
банками-партнерами, з метою сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва, зростан-
ня показників доброту населення, збільшення 
інвестиційної та економічної активності СМСП, 
створення нових робочих місць, збільшення 
надходжень до бюджету міста Києва.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються 
у такому значенні:

банки-партнери – банківські установи, які 
уклали угоди про партнерство з Німецько-Укра-
їнським фондом (далі – НУФ) в рамках діючих 
кредитних програм/проектів НУФ з підтримки 
фінансування СМСП та які на виконання пункту 
3.1 цього рішення уклали угоди про співробіт-
ництво з Департаментом промисловості та 
розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації);

головний розпорядник бюджетних коштів – 
Департамент промисловості та розвитку підпри-
ємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації); 

кредит – позичковий капітал банку-партнера 
в грошовій формі та національній валюті, що 
передається у тимчасове користування пози-

чальнику на умовах забезпеченості, повернення, 
строковості (до 6 років), платності та цільового 
характеру використання для фінансування 
об’єкта кредитування, в рамках напрямів осно-
вної діяльності позичальника, а саме: придбання 
устаткування, обладнання та інших основних 
засобів виробничого призначення; модерні-
зації технологічного процесу виробництва або 
основних засобів (машин, обладнання тощо) 
для розширення діючого або створення нового 
виробництва, зниження собівартості; придбання, 
будівництва або реконструкції приміщень, необ-
хідних для розширення діючого або створення 
нового виробництва, майбутні доходи за яким 
будуть джерелом повернення основного боргу 
та відсотків за користування кредитом; 

кредитний договір – цивільно-правовий до-
кумент, за яким банк-партнер зобов’язується 
надати грошові кошти (кредит) позичальникові у 
розмірі та на умовах, встановлених договором, 
а позичальник зобов’язується повернути кредит 
та сплатити відсотки; 

позичальники – СМСП, які уклали кредитні 
договори з банками-партнерами;

Реєстр погодження позичальників, які можуть 
претендувати на фінансово-кредитну підтримку 
(далі – ФКП) – перелік позичальників, який міс-
тить інформацію про відповідність позичальників 
критеріям, визначеним у цьому Положенні, та 
який подається банком-партнером на розгляд 
головному розпоряднику бюджетних коштів для 
погодження надання з бюджету міста Києва ФКП 
за кредитними договорами, за формою згідно 
з додатком 1 до цього Положення;

1. Затвердити Положення про фінансово-кре-
дитну підтримку суб’єктів малого та середнього 
підприємництва у місті Києві, що додається.

2. Визначити банки, які співпрацюють з Німець-
ко-Українським фондом, банками-партнерами 
для здійснення кредитування згідно з Положен-
ням про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 
малого та середнього підприємництва у місті 
Києві, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

3. Департаменту промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Укласти відповідні угоди з банками-
партнерами.

3.2. Забезпечити вжиття заходів, перед-
бачених Законом України «Про державну до-
помогу суб’єктам господарювання», у зв’язку 
з прийняттям цього рішення.

4. Визнати такими, що втратили чинність, 
рішення Київської міської ради:

від 5 липня 2001 року № 375/1351 «Про за-
твердження Положення про фінансово-кредитну 
підтримку суб’єктів господарювання в м. Києві»;

від 11 липня 2002 року № 109/109 «Про вне-
сення змін до рішення Київради від 05.07.2001 
№ 375/1351»;

від 15 липня 2004 року № 373/1783 «Про вне-
сення змін до рішення Київради від 05.07.2001 

№ 375/1351 «Про затвердження Положення 
про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 
підприємницької діяльності в м. Києві»;

від 24 листопада 2005 року № 425/2886 
«Про внесення змін до рішення Київради від 
05.07.2001 № 375/1351 «Про затвердження 
Положення про фінансово-кредитну підтримку 
суб’єктів підприємницької діяльності в м. Києві»;

від 09 березня 2006 року № 165/3256 «Про 
внесення змін до рішення Київради від 05.07.2001 
№ 375/1351 «Про затвердження Положення 
про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 
господарювання в м. Києві».

5. Це рішення набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

6. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської місь-
кої ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики та на постійну комісію 
Київської міської ради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити Перелік місць гніздування рід-
кісних видів птахів, занесених до Червоної книги 
України, згідно з додатком до цього рішення.

2. Створити охоронні зони місць гніздування 
рідкісних видів птахів, занесених до Червоної кни-
ги України, згідно з додатком до цього рішення.

3.Керівникам комунальних підприємств «Дар-
ницьке лісопаркове господарство», «Святошин-
ське лісопаркове господарство», «Лісопаркове 
господарство «Конча-Заспа» та Національного 
природного парку «Голосіївський»:

3.1. Забезпечити дотримання режиму охоро-
ни рідкісних видів птахів, у тому числі, шляхом 
заборони проведення заходів із поліпшення 
санітарного стану лісів.

3.2. Проводити постійний моніторинг гнізд 
рідкісних видів птахів.

3.3. Здійснювати постійну діяльність по ви-
явленню гнізд рідкісних видів птахів із метою 
створення навколо них охоронних зон.

3.4. Спільно з Українським державним про-
ектним лісовпорядним виробничим об’єднанням 
«Укрдержліспроект» внести зміни в матеріали 
лісовпорядкування щодо наявних місць гнізду-
вання рідкісних видів птахів.

4. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

5. Це рішення набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко
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3.1.8. відсутність заборгованості щодо сплати 
податків і зборів перед державним бюджетом 
та бюджетом міста Києва, Пенсійним фондом 
України та фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 

3.2. Кредити за цим Положенням не надаються 
для рефінансування існуючих зобов’язань по-
зичальника по відношенню до банка-партнера 
та інших банківських установ.

3.3. ФКП за цим Положенням не надається 
в разі: 

3.3.1. подання СМСП завідомо недостовірних 
відомостей та документів;

3.3.2. отримання СМСП державної підтримки 
з порушенням умов її надання або умов щодо 
цільового використання бюджетних коштів, що 
доведено в установленому порядку;

3.3.3. отримання СМСП аналогічної за ви-
дами державної підтримки, строк надання якої 
не закінчився. 

 
4. Вимоги до кредитування 

4.1. Для отримання ФКП згідно з цим По-
ложенням позичальник має здійснювати свою 
основну діяльність, визначену в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі – ЄДР), відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД 
2010), які відносяться до основних інвестиційних 
напрямів, визначених у додатку 3 до цього По-
ложення, або кредит передбачає перетворення 
зазначеної діяльності позичальника в основну, 
з відповідним записом в ЄДР. 

4.2. Цільове призначення кредитів в рамках 
напрямів основної діяльності позичальника 
відповідно КВЕД 2010:

придбання устаткування, обладнання та інших 
основних засобів виробничого призначення;

модернізація технологічного процесу вироб-
ництва або основних засобів (машин, обладнання 
тощо) для розширення діючого або створення 
нового виробництва, зниження собівартості;

придбання, будівництво або реконструкція 
приміщень, необхідних для розширення діючого 
або створення нового виробництва.

За винятком поповнення обігових коштів 
позичальника.

 4.3. ФКП не може використовуватись для:
здійснення фінансово-господарської ді-

яльності за межами міста Києва, в тому числі 
розміщення там виробничих потужностей; 

фінансування діяльності нерезидентів України, 
за винятком випадків, передбачених міжнарод-
ними договорами України; 

виробництва продукції та/або надання послуг, 
які є екологічно небезпечними; 

виробництва та/або реалізації алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, зброї, спорядження 
та військового обладнання, обмін валют; 

здійснення оптово-роздрібної, дрібнороз-
дрібної торговельної діяльності; 

фінансування гральних закладів (казино, 
букмекерських підприємств); 

придбання товарів та послуг з метою вико-
ристання в особистих цілях (споживчі кредити); 

фінансування банківських установ, кредитних 
організацій, страхових організацій, інвестицій-
них фондів, недержавних пенсійних фондів, 
професійних учасників ринку цінних паперів, 
ломбардів; 

 здійснення надання в оренду та/або реалі-
зація нерухомого майна як одного з основних 
видів діяльності СМПС;

поповнення обігових коштів;
отримання кредиту для погашення інших 

раніше отриманих кредитів;
збиткової діяльності та проектів СМСП. 

5. Механізм фінансово-кредитної  
підтримки 

5.1. СМСП подає до банку-партнера заявку 
на отримання кредиту та пакет документів 
за формою та змістом, що визначаються 
внутрішніми процедурами (документами) 
банку-партнера.

5.2. Банк-партнер аналізує отриманий від 
СМСП пакет документів, фінансовий стан, ділову 
репутацію, правові аспекти діяльності позичаль-
ника та приймає рішення щодо кредитування та 
укладання кредитного договору. 

5.3. Для розгляду можливості надання ФКП 
банк-партнер аналізує відповідність позичаль-
ника вимогам розділів 3-4 цього Положення та 
відповідність кредиту таким критеріям ФКП:

Критерій 1. Реєстрація та розміщення ви-
робничих потужностей: 

Позичальник зареєстрований в місті Києві, 
виробничі потужності розміщені на території 
міста Києва.

Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010: 
кредит позичальника має реалізовуватись 

за КВЕД 2010, який відноситься до основних 
інвестиційних напрямів, визначених у додатку 
3 до цього Положення, та передбачає визна-
чення цього КВЕД 2010 в ЄДР позичальника 
як основного. 

Критерій 3. Цільове призначення кредитів, в 
рамках напрямів основної діяльності позичаль-
ника відповідно до КВЕД 2010:

придбання устаткування, обладнання та інших 
основних засобів виробничого призначення;

модернізація технологічного процесу вироб-
ництва або основних засобів (машин, обладнання 
тощо) для розширення діючого або створення 
нового виробництва, зниження собівартості;

придбання, будівництво або реконструкція 
приміщень, необхідних для розширення діючого 
або створення нового виробництва.

Критерій 4. Власний внесок позичальника: 
позичальник зобов’язаний профінансувати 

не менше 20 % вартості об’єкта кредитування. 
5.4. Для розгляду можливості надання ФКП 

банк-партнер щомісячно до 05 (п’ятого) та 
25 (двадцять п’ятого) числа надає головному 
розпоряднику бюджетних коштів у паперовому 
вигляді два примірники Реєстру погодження по-
зичальників, які можуть претендувати на ФКП, що 
затверджуються та візуються уповноваженими 
представниками банку-партнера.

5.5. Головний розпорядник бюджетних коштів 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання 
від банку-партнера Реєстру погодження по-
зичальників, які можуть претендувати на ФКП 
відповідно до вимог цього Положення, погоджує 
або не погоджує надання ФКП. 

5.6. У разі виявлення помилок та невідпо-
відностей заповнених граф вимогам цього 
Положення, та/або не відповідності пози-
чальників критеріям, визначеним пунктом 
5.3 розділу 5 цього Положення, головний 
розпорядник бюджетних коштів повертає 
Реєстр погодження позичальників, які можуть 
претендувати на ФКП, на доопрацювання 
банку-партнеру. 

5.7. Для отримання ФКП банки-партнери 
щомісячно до 15 (п’ятнадцятого) числа надають 
головному розпорядника бюджетних коштів 
Реєстри позичальників на надання ФКП, з яки-
ми укладено кредитні договори та погоджено 
надання ФКП згідно з пунктом 5.5 розділу 5 
цього Положення.

5.8. За наявності цільових коштів на роз-
рахунковому рахунку головний розпорядник 
бюджетних коштів протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з дня отримання від банку-партнера Реєстру 
позичальників на надання ФКП перераховує 
відповідні бюджетні кошти на розрахунковий 
рахунок банку-партнера. 

Банк-партнер протягом одного робочого 
дня перераховує відповідні бюджетні кошти на 
розрахункові рахунки позичальників, вказаних 
в Реєстрі позичальників на надання ФКП, від-
критих у банку-партнері. 

Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту 
здійснення такої виплати банк-партнер письмово 
інформує головного розпорядника бюджетних 
коштів про зарахування коштів позичальникам.

5.9. У випадку порушення позичальником 
графіка погашення основної суми боргу (більше 
ніж на сім календарних днів) та частини відсотків 
за кредитом, погашення яких покладається на 
позичальника, відповідний банк-партнер не-
відкладно – на другий операційний день після 
настання факту такого порушення письмово 
повідомляє про це головному розпоряднику 
бюджетних коштів.

 Порушення графіка погашення основної 
суми боргу та частини відсотків за кредитом, 
погашення яких покладається на позичальника, 
є підставою для прийняття рішення про при-
пинення надання ФКП. 

Рішення про припинення надання ФКП при-
ймає головний розпорядник бюджетних коштів 
наступного дня за днем отримання письмового 
повідомлення банку-партнера про порушення 
позичальником графіка погашення основної сум 
и боргу та частини відсотків за кредитом, пога-
шення яких покладається на позичальника, про 
що письмово повідомляється банку-партнеру. 

Про припинення надання ФКП позичальнику 
офіційно повідомляє банк-партнер. 

5.10. Надання ФКП згідно з цим Положенням 
здійснюється за рахунок і в межах коштів, перед-
бачених у бюджеті міста Києва на відповідний 
рік, відповідно до помісячного плану асигнувань 
та за їх наявності на розрахунковому рахунку 
головного розпорядника бюджетних коштів у 
порядку черговості надходження до головного 
розпорядника бюджетних коштів Реєстрів пози-
чальників на надання ФКП від банків-партнерів. 

5.11. Головний розпорядник бюджетних 
коштів не може брати бюджетні зобов’язання в 
розмірах, що перевищують обсяги бюджетних 
призначень на відповідний рік. 

5.12. Бюджетні кошти, призначені для надан-
ня ФКП, не можуть бути використані на сплату 
будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих 
згідно з умовами кредитного договору. 

6. Контроль, моніторинг та оцінка 
результативності

6.1. Контроль за цільовим використанням 
позичальником кредиту здійснюється банками-
партнерами шляхом отримання від позичальника 
актів приймання-передачі матеріалів та/або 
обладнання/актів виконання робіт з врахування 
вимог цього Положення. 

6.2. У разі виявлення головним розпоряд-
ником бюджетних коштів та/або НУФ фактів 

Реєстр позичальників на надання ФКП – пере-
лік позичальників, яким головним розпорядником 
бюджетних коштів погоджено надання з бюджету 
міста Києва ФКП за кредитними договорами, 
що подається банком-партнером на розгляд 
головному розпоряднику бюджетних коштів, за 
формою згідно з додатком 2 до цього Положення;

фінансово-кредитна підтримка – часткова 
компенсація відсоткових ставок за кредитними 
договорами між банками-партнерами та пози-
чальниками з бюджету міста Києва;

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) –  
український індекс ставок за депозитами фізичних 
осіб – індикативна ставка, що розраховується о 
15:00 за київським часом кожного банківського 
дня в системі Thomson Reuters за методикою, 
розробленою спільно з Національним банком 
України, на основі номінальних ставок по строко-
вих депозитах фізичних осіб у гривні з виплатою 
процентів після закінчення строку дії депозитного 
договору, що діють в 20 найбільших українських 
банках за розміром депозитного портфелю 
фізичних осіб. Для цілей цього Положення ви-
користовується ставка UIRD, що оголошується 
банками України за період, який складає 3 (три) 
місяці, та публікується на сторінці офіційного 
Інтернет-представництва Національного банку 
України (http://bank.gov.ua). 

1.3. Інші терміни застосовуються у значенні, 
що вживаються у Цивільному кодексі України, 
Господарському кодексі України, Законі України 
«Про розвиток та державну підтримку малого 
і середнього підприємництва в Україні», Ука-
зі Президента України від 12 січня 2015 року  
№ 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Укра-
їна – 2020», постанові Кабінету Міністрів України 
від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року», Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року  
№ 824/7060, Комплексній київській міській 
цільовій програмі сприяння розвитку підпри-
ємництва, промисловості та споживчого ринку 
на 2015 – 2018 роки, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 16 квітня 2015 року  
№ 409/1274, Положенні про визначення бан-
ками України розміру кредитного ризику за 
активними банківськими операціями, затвер-
дженому постановою правління Національного 
банку України від 30 червня 2016 року № 351, 
Положенні про основи процентної політики 
Національного банку України, затвердженому 
постановою правління Національного банку 
України від 21 квітня 2016 №277, Класифікації 
видів економічної діяльності ДК009:2010, за-
твердженої наказом Держспоживстандарту 
України від 11 жовтня 2010 року № 457 та інших 
нормативно-правових актах, що регулюють 
відносини у сфері підприємництва та банків-
ської діяльності. 

1.4. Відбір банків-партнерів та моніторинг 
їх фінансового стану здійснює Німецько-Укра-
їнський фонд, утворений відповідно до Указу 
Президента України від 01 червня 1998 № 574/98 
«Про Німецько-Український фонд», постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року 
№ 628 «Про Німецько-Український фонд», який 
діє відповідно до статуту Німецько-Українського 
фонду, затвердженого рішенням загальних зборів 
учасників Німецько-Українського фонду від 05 
травня 2017 року, та вимог Інвестиційної політики 
Німецько-Українського фонду, затверджених 
рішенням наглядової ради Німецько-Україн-
ського фонду від 01 серпня 2016 року, з яким 
виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією) 
укладено Угоду про співробітництво від 4 квітня 
2017 року № 3. 

1.5. Відповідно до цього Положення ФКП 
надається на рівні 50 % номінальної відсоткової 
ставки, що встановлюється кредитним догово-
ром між банком-партнером та позичальником 
та діє на дату укладення кредитного договору. 

2. Загальні умови кредитування
2.1. Позичальниками згідно з цим Положенням 

можуть бути суб’єкти господарювання – рези-
денти України, що зареєстровані в місті Києві, 
виробничі потужності яких розміщені на території 
міста Києва та які підпадають під визначення 
суб’єктів малого або середнього підприємництва 
згідно з положеннями Господарського кодексу 
України, а саме: 

суб’єкти малого підприємництва – фізичні 
особи, зареєстровані в установленому законом 
порядку як фізичні особи – підприємці, або 
юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість пра-
цівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 
мільйонам євро, визначену за середньорічним 
курсом Національного банку України;

суб’єкти середнього підприємства – фізичні 
особи, зареєстровані в установленому законом 
порядку як фізичні особи – підприємці, або юри-
дичні особи – суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми та форми 

власності, у яких середня кількість працівників 
за звітний період (календарний рік) становить 
від 50 до 250 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності становить суму від 10 до 50 мільйонів 
євро, визначену за середньорічним курсом На-
ціонального банку України.

2.2. Кредити надаються виключно в націо-
нальній валюті. Сума кредиту, наданого одно-
му позичальнику, не може перевищувати 80 % 
вартості об’єкта кредитування, а частка власної 
участі позичальника у фінансуванні об’єкта 
кредитування – не менше 20 %. 

2.3. Максимальна сума кредиту, що може бути 
надана одному позичальнику, не може переви-
щувати суму в національній валюті, еквівалентну 
250 000 євро, визначену за офіційним курсом 
Національного банку України на дату укладення 
кредитного договору між банком-партнером та 
позичальником. 

2.4. Загальна сума боргу позичальника перед 
банком-партнером за всіма діючими кредитними 
договорами, укладеними банком-партнером 
з таким позичальником, з урахуванням суми 
кредиту, який запитується позичальником у 
банка-партнера в рамках ФКП, передбаченої 
цим Положенням, не може перевищувати суми, 
еквівалентної 0,5 мільйона євро, для суб’єкта 
малого підприємства та 1 мільйон євро – для 
суб’єкта середнього підприємства, визначеної за 
офіційним курсом Національного банку України 
на дату укладення кредитного договору. 

2.5. Максимальна комісія банку-партнера за 
надання кредиту не може перевищувати 0,5 %  
(в разі надання кредиту за рахунок коштів Ні-
мецько-Українського фонду) та 2 % (в разі 
надання кредиту за рахунок власних коштів 
банків-партнерів НУФ) від загальної суми кредиту 
позичальника. Інші види комісій, додаткових 
платежів, які можуть нараховуватись на кінцевого 
позичальника, не допускаються.

2.6. Максимальна номінальна відсоткова 
ставка фінансування для позичальників вста-
новлюється кредитним договором і не повинна 
перевищувати:

у разі застосування змінюваної відсоткової 
ставки за кредитом (UIRD) – UIRD (3 місячний) 
помножений на 1,1 або

у разі застосування фіксованої відсоткової 
ставки за кредитом – суми облікової ставка 
НБУ (визначеної на день укладення кредитного 
договору) плюс 3 % річних.

2.7. Максимальний строк надання ФКП не 
повинен перевищувати перші 24 місяці з дати 
погодження надання ФКП в рамках нового 
кредитного договору. 

2.8. Сплата відсотків за користування креди-
том здійснюється позичальником щомісячно. 

2.9. Виконання зобов’язань позичальника 
підлягає забезпеченню одним із видів забез-
печення виконання зобов’язань: заставою, іпо-
текою нерухомого майна, неустойкою, порукою, 
гарантією. Кредитним договором можуть бути 
встановлені інші види забезпечення виконання 
зобов’язання позичальником.

3. Вимоги до СМСП
3.1. СМСП на момент надання їм кредиту 

повинні відповідати таким вимогам:
3.1.1. бути резидентами України, що заре-

єстровані в місті Києві, виробничі потужності 
яких розміщені на території міста Києва та які 
підпадають під визначення суб’єктів малого 
або середнього підприємництва згідно з по-
ложеннями Господарського кодексу України; 

3.1.2. мати стабільний фінансовий стан, а саме: 
вести господарську діяльність не менше 3 

(трьох) років, в тому числі прибуткову діяльність 
принаймні в останньому звітному році (для се-
зонних підприємств з урахуванням сезонності);

мати клас боржника для юридичних осіб – не 
гірший, ніж 8-й та для фізичних осіб-підпри-
ємців – не гірший, ніж 4-й згідно з вимогами 
Положення про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за активними банків-
ськими операціями, затвердженого постановою 
правління Національного банку України від 30 
червня 2016 року № 351;

3.1.3. мають бути юридично незалежними, 
тобто 25 % і більше його статутного капіталу не 
може належати прямо чи опосередковано одному 
та більше юридичним особам, які підпадають під 
визначення суб’єктів великого підприємництва; 

3.1.4. відсутність простроченої заборгова-
ності по основному боргу та відсоткам перед 
банком-партнером на момент підписання нового 
кредитного договору;

3.1.5. позитивна кредитна історія у банку-
партнері впродовж останніх 12 місяців (за на-
явності). Допускається наявність простроченої 
заборгованості за основним боргом та відсотками 
за кредитом будь-якому кредитору тривалістю 
не більше 30 календарних днів, яка має бути 
погашена на момент подання кредитної заявки;   

3.1.6. не може знаходитись у стані ліквідації, 
реорганізації або банкрутства на момент під-
писання нового кредитного договору;

3.1.7. щодо нього не має проводитися проце-
дура фінансової реструктуризації, передбачена 
Законом України «Про фінансову реструкту-
ризацію»;
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Додаток 1 
до Положення про фінансово-кредитну підтримку 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

РЕЄСТР 
погодження позичальників, які можуть претендувати на ФКП 

№ Назва ЄДРПОУ
 

 Критерій 1  Критерій 2  Крите-
рій 3

 Крите-
рій 4

Від-
сутність 
просро-
ченого 
боргу

Незалежність 
МСП

Річний 
дохід, 

тис. грн

Чисельність 
персоналу

 

 Кредитний договір Ре-
зультат 
розгля-
ду (*)Місце 

держав-
ної реє-
страції

Роз-
міщення 
вироб-
ничих 

потуж-
ностей

КВЕД 2010 /
розділ/група/ 

клас 

Ціль 
кредиту

Осо-
бистий 
вклад 
МСП

Номер Дата Строк Сума Графік 
погашен-

ня

Кінцеве 
погашен-

ня

Ставка
  

ФКП 

Що-
місячна 

сума, 
грн

Період 
виплат 

(не 
більше 
24 міс.)

За-
гальна 
сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Повна 
юридич-
на назва

Номер 
коду

місто 
Київ, 

район, 
адреса

адреси 10 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 

25(крім 25.4) 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
37 

43.21 
43.22 
85.1 

85.51 
85.52

відпо-
відно до 

КВЕД 
2010

Не мен-
ше 20%

Так/Ні Так/Ні (від 
великих 

корпорацій)/ 
Учасник 

ланцюга ДВ

За 
останні 4 
квартали 
поспіль

На останню 
дату 

звітності 
ПФ – в 

перерахун-
ку на повну 
зайнятість

код 
банку

укладан-
ня

міс. грн ануїтет, 
стандарт, 

в кінці 
строку, 

інше 
(зазна-
чити)

дата Номі-
нальна та 

ефек-
тивна

Примітка(*)  1. Погоджено надання ФКП, пункт 5.5 розділу 5 цього Положення.
  2. Не погоджено, пункт 5.5 розділу 5 цього Положення.
  3. Повернуто на доопрацювання, пункт 5.6 розділу 5 цього Положення.

нецільового використання кредиту надання 
ФКП припиняється з дня, наступного за днем 
встановлення таких фактів. 

6.3. Рішення про припинення надання ФКП 
приймає головний розпорядник бюджетних 
коштів, про що письмово повідомляється бан-
ку-партнеру. Про припинення надання ФКП по-
зичальнику офіційно повідомляє банк-партнер. 

 6.4. Компенсація можливих збитків бюджету 
міста Києва в результаті нецільового викорис-
танням позичальником кредиту та ФКП покла-
дається на банк-партнер. 

6.5. Банки-партнери щоквартально на-
дають головному розпоряднику бюджетних 
коштів та НУФ інформацію щодо показників 
результативності впровадження ФКП, в тому 
числі кількості створених нових робочих місць, 
відрахувань податків і зборів до державного 
бюджету та бюджету міста Києва, зростання 
обсягу виробництва та реалізації товарів, робіт, 
послуг тощо. 

6.6. Оцінка результативності ФКП здій-
снюється шляхом аналізу за такими на-
прямами: 

загальний обсяг кредитів СМСП, за якими 
була надана ФКП за рахунок коштів бюджету 
міста Києва;

структура кредитного портфелю СМСП, по 
якому була надана ФКП, в розрізі видів еко-
номічної діяльності, які здійснюються СМСП в 
місті Києві;

обсяг відрахувань СМСП податків і зборів до 
державного бюджету та бюджету міста Києва;

кількість створених нових робочих місць на 
СМСП, які отримали ФКП за кредитами банків-
партнерів;

обсяг зростання обсягу виробництва та 
реалізації товарів, робіт, послуг.

6.7. Річний звіт про оцінку результативності 
надання ФКП щорічно публікується головним 
розпорядником бюджетних коштів на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва 
(https://kievcity.gov.ua/).

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 3 
до Положення про 

фінансово-кредитну підтримку 
суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

Види економічної діяльності ДК 009:2010, 
які відносяться до основних інвестиційних напрямів

Розділ Назва Група/Клас Назва

10 Виробництво харчових продуктів       - Всі групи 

13 Текстильне виробництво - Всі групи

14 Виробництво одягу - Всі групи

15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - Всі групи  

16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, 
крім меблів; 
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для 
плетіння

- Всі групи

17 Виробництво паперу та паперових виробів  - Всі групи 

18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  - Всі групи 

20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  - Всі групи

21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтич-
них препаратів

- Всі групи

22 Виробництво гумових і пластмасових виробів  - Всі групи

23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  - Всі групи

25 Виробництво готових металевих виробів - Всі групи, за виключенням  
групи 25.4. Виробництво зброї 
та боєприпасів 

26 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції - Всі групи

27 Виробництво електричного устаткування - Всі групи

28 Виробництво машин і устаткування - Всі групи

29 Виробництво автотранспортних засобів - Всі групи

31 Виробництво меблів - Всі групи

32 Виробництво іншої продукції - Всі групи

37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод  - Всі групи

43.2. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи  43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, 
систем опалення та кондиціо-
нування 

85 Освіта 
  
  

85.1  Дошкільна  освіта

85.51 Освіта у сфері відпочинку та 
спорту  

85.52 Освіта у сфері культури   

Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток 2
до Положення про 

фінансово-кредитну підтримку 
суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

РЕЄСТР 
позичальників на надання ФКП

№ Назва, 
ЄДРПОУ

 Місце 
державної 
реєстрації, 

розта-
шування 

виробничих 
потужностей 
(критерій 1) 

КВЕД 2010 
(критерій 2)

 Цільове 
призначення 
(критерій 3)

 Власний 
внесок по-
зичальника 
(критерій 4)

 Дата по-
годження 
надання 

ФКП
 

 Кредитний договір  Порядковий 
номер 
місяця 

участі в ФКП 
(загальний 
термін 24 

місяці)

 №, дата Строк Сума 
кредиту на 

початок звіт-
ного місяця, 

тис. грн

Відсоткова 
ставка, %

 Загальна 
сума 

розрахова-
них відсотків 

у звітному 
місяці, грн 

Частка 
компенсації 
відсоткової 
ставки, %

Сума ФКП 
за звітний 
місяць, грн

Загальний 
розмір ФКП 

за весь 
період, грн

 Плановий 
розмір ФКП 
в місяці, на-
ступному за 

звітним пері-
одом, грн

Залишковий 
розмір ФКП, 

тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



6 ДОКУМЕНТХрещатик
1 листопада 2017 р.
№113 (5026)

Про скасування рішення Київської міської ради від  
26 травня 2016 року № 363/363 «Про передачу в оренду 

без проведення конкурсу нежитлових приміщень  
комунальної власності територіальної громади міста Києва» 

Рішення Київської міської ради № 52/3059 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна терито-

ріальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, 
враховуючи лист громадської організації «Організація інвалідів Чорнобиля» від 13 грудня 2016 року №103/8344 
щодо відмови в укладанні договору оренди майна територіальної громади міста Києва, з метою ефективного ви-
користання нерухомого майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року №  53/3060

ПЕРЕЛІК
 об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право 

оренди яких виборюється на конкурсних засадах
№ 

п/п
Об’єкт оренди Строк оренди Цільове призначення Орендна ставка,  %

  ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

1 вул. Б.Гмирі, 2-В   
Нежитлова будівля - 4 поверхова  
Гімназія «Київська Русь» Дарницького 
району м. Києва   
Площа – 17937,70 кв. м  
Нежитлові приміщення  
Підвал  
Площа – 280,00 кв. м  

2 роки 364 дні Розміщення спортивно-
фізкультурного закладу, 
діяльність якого спрямована 
на організацію та проведення 
занять різними видами спорту

3%

Додаток 
до  рішення Київської міської ради  

від 21.09.2017 року №  54/3061        

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади  
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу 

№  
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 

фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

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

Орендна 
плата

Строк, на який 
укладається 
договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1. ГРОМАДСЬКА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА 
ВЕТЕРАНІВ АНТИТЕРО-
РИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ МІСТА КИЄВА»   
Форма власності – при-
ватна  
Форма фінансування – 
членські внески

ВУЛ. ВОЛИН-
СЬКА, 17/28   
Солом’янський 
район  
ЖБк-5 поверховий 
житловий  Нежит-
лове приміщення  
1 поверх, підвал  
Загальна площа - 
611,90 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ БЕЗКОШТОВ-
НУ ПСИХОЛОГІЧНУ, СОЦІАЛЬНУ 
ДОПОМОГУ ВЕТЕРАНАМ, ІНВАЛІДАМ 
АТО, ЯКЩО ОРЕНДОВАНА ПЛОЩА 
СТАНОВИТЬ ДО 100 КВ.М ТА НЕ ВИКО-
РИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ         
1 поверх  
Загальна площа - 66,60 кв.м

1 грн в рік 2 роки 364 дні   

Про передачу в оренду без проведення конкурсу  
нежитлових приміщень комунальної власності  

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 54/3061 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження переліку об’єктів комунальної  
власності територіальної громади міста Києва, право  

оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 53/3060 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
заяви більше, ніж від одного претендента, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу товариству з обмеженою відпові-
дальністю «Кіноман» на списання шляхом ліквідації ба-

сейну на вул. Костянтинівській, 26 
Рішення Київської міської ради № 55/3062 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку 
списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної 
громади міста Києва», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 16 січня 2015 року  № 23 «Про реконструкцію будівлі цілісного майнового комплексу 
«Кінотеатр «Жовтень» на вулиці Костянтинівській, 26 у Подільському районі», звернення товариства з обмеженою 
відповідальністю «Кіноман» від 12 грудня 2016 року № 165, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання згоди на безоплатне прийняття  
до комунальної власності територіальної  

громади міста Києва спортивного  
комплексу «Стадіон «Старт»

Рішення Київської міської ради № 59/3066 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пунктів 31, 51 частини першої статті 26, частин другої, 

п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Київської міської ради від 
26 травня 2016 року  № 363/363 «Про передачу 
в оренду без проведення конкурсу нежитлових 
приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва». 

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова  
В. Кличко

1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Солом’янській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 
право оренди яких виборюється на конкурсних 
засадах, згідно з додатком до цього рішення.

2. Дарницькій районній в місті Києві держав-
ній адміністрації забезпечити у встановленому 
порядку проведення конкурсу на право оренди 
об’єкта комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, який затверджений згідно 
з пунктом 1 цього рішення.

3.  Дарницькій районній в місті Києві держав-
ній адміністрації за результатами проведення 
конкурсу укласти в установленому порядку 
договір оренди.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова  
В. Кличко

вою вартістю 21910,00 грн, який належить до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення 

покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою 
відповідальністю «Кіноман» на списання шляхом 

ліквідації басейну на вул. Костянтинівській, 26, 
інвентарний номер 1-001, первісною балансо-

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва спортивного комплексу «Стадіон 
«Старт», розташованого на вул. Шолуденка, 
26-28/4, що належить до державної власності. 

Київська міська рада зобов’язується викорис-
товувати зазначене майно за цільовим призна-
ченням і не відчужувати в приватну власність.

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко
Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 45/3052

34. Проект рішення 
Київської міської ради 
«Про внесення змін 
до рішення Київської 
міської ради від 
21.04.2015 №415/1280 
«Про затвердження 
Положення про оренду 
майна територіальної 
громади міста Києва» 

Актуалізація розмірів орендних ставок 
відповідно до сучасного ринку оренди 
комерційної нерухомості в місті Києві

Протягом 2017 року Депутати Київської міської ради 
Антонєнко Леонід Васильович, 
Калініченко Дмитро Юрійович, 
Свириденко Ганна Вікторівна, 
Буділов Михайло Михайлович, 
Конобас Максим Петрович

35. Проект рішення 
Київської міської 
ради «Про внесення 
змін до деяких рішень 
Київської міської ради 
з питань проведення 
недержавних масових 
громадських заходів у 
місті Києві»

Запровадження сплати пайової участі 
в утриманні об’єктів благоустрою 
суб’єктами господарювання-організа-
торами недержавних масових гро-
мадських заходів, що розміщують під 
час цих заходів об’єкти комерційного 
призначення, з метою фінансування 
заходів з благоустрою м. Києва

II півріччя 2017 
року 

Департамент містобудування та 
архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
Департамент промисловості та 
розвитку підприємництва вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Про внесення змін та доповнень  
до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 
№794/1798 «Про затвердження плану діяльності  

Київської міської ради з підготовки проектів  
регуляторних актів на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради № 45/3052 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з метою 
планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний 
рік, для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київської міської ради 

від 22.12.2016 №794/1798 «Про затвердження 
плану діяльності Київської міської ради з під-
готовки проектів регуляторних актів на 2017 
рік» такі зміни:

- доповнити додаток до рішення позиціями 
34, 35 згідно з додатком до цього рішення.

2. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та ре-
гуляторної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради від 22 травня 2013 року  

№ 333/9390 «Про комунальне некомерційне  
підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 49/3056 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 1 рішення Київської міської ради від 22 
травня 2013 року № 333/9390 «Про комунальне 
некомерційне підприємство «Центр спортивної 
медицини міста Києва» викласти в такій редакції:

«1. Реорганізувати шляхом злиття Центр 
«Здоров’я» Шевченківського району м. Києва, 
Центр «Здоров’я» Печерського району міста Киє-
ва, комунальне підприємство «Центр Здоров’я», 
Київський центр спортивної медицини, створити 
на їх майновій базі комунальне некомерційне 
підприємство «Центр спортивної медицини 
міста Києва» та віднести його до сфери управ-

ління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)».

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту та постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 51/3058

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди 

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

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, характеристика об’єкта 
оренди та орендована площа

Ставка 
орендної 
плати

Строк, на 
який уклада-
ється договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗА-
ЦІЯ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ             
«ДЗЮДО МАСТЕР» 
код ЄДРПОУ 40190552

Форма власності – приватна 

Форма фінансування – 
госпрозрахункова

вул. Курчатова 
Академіка, 19-А 
Деснянський район 

Нежитлова будівля – 
2-поверхова 

Площа  – 526,80 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГА-
НІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, ЩО НЕ ВИКО-
РИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нежитлові приміщення 
2 поверх 
Площа – 20,00 кв. м 
Площа – 229,60 кв. м 

Загальна площа – 249,60 кв. м

1 % 
4 %

2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 51/3058 від 21 вересня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
основних засобів комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 58/3065 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327, 827 – 829, 833 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в   Україні»,  підпункту   18.3 пункту 18  рішення   Київської    міської   ради   від 12 
грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»  та з метою забезпечення реалізації громад-
ських проектів-переможців конкурсу Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу комунальній організації 
«Київмедспецтранс» на списання шляхом продажу 

транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 61/3068 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, 
частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 
2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ 
та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення комунальної 
організації «Київмедспецтранс» (листи від 07 листопада 2016 року № 1577-1 та від 27 січня 2017 року № 78-1), 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва майна

Рішення Київської міської ради № 60/3067 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,  частини 

п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи Київського міського право-
бережного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді від 07 липня 2016 року № 48 та від 08 липня 2016 року № 50, 
Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) від 11 липня 2016 року № 2016/PR/OS – 634, благодійної 
організації «Об’єднання підлітків та молоді «Тінерджайзер» від 29 грудня 2016 року № 45 та клопотання Служби у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист 
від 11 липня 2016 року № 069-1488), Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³-
ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó 
íà ïðàâî îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çãîäó â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ âèñòóïàòè ïîçè÷êîäàâöåì ùîäî ïåðåäà÷³ 
ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó)  îñíîâíèõ çà-
ñîá³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïðèäáàíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ 
ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â êîíêóðñó.

2. Â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè äîãîâîðè áåçîïëàòíîãî 
êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êè) â óñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿â-
ìåäñïåöòðàíñ» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà 
àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà 
ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âìåäñïåö-
òðàíñ»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 

ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
çà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ïðàâîáåðåæíèì öåíòðîì 
äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé òà ìîëîä³ ìàéíî çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêèì 
ì³ñüêèì ïðàâîáåðåæíèì öåíòðîì äëÿ Â²Ë-
³íô³êîâàíèõ ä³òåé òà ìîëîä³ òà áëàãîä³éíîþ 
îðãàí³çàö³ºþ «Îá’ºäíàííÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³ 
«Ò³íåðäæàéçåð» çä³éñíèòè ó âñòàíîâëåíîìó 

ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà-
÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, òà êîï³þ àêòà 
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 21.09. 2017року № 60/3067

ПЕРЕЛІК
майна, яке приймається безоплатно до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та закріплюється на праві 

оперативного управління за Київським міським правобережним центром 
для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

№ 
п/п

Назва Кіль-
кість

Одиниця 
виміру 

Вартість за 
одиницю, грн

Загальна 
сума, грн

1. Активна 2-полосна акустична система в комплекті з чохлами, стійками на 
тринозі JBL EON 615 

2 шт. 23 045,40 46 090,80

2. Радіосистема  SHURE PGX24ESM58 2 шт. 9 681,30 19 362,60 

3. Аудіокабель Schulz MK6 60 метрів 30,29 1 817,40

4. Роз’єми (канони) в комплекті (мама і папа) Schulz Kabel S 100 XLR3 Mama\ 
Papa PRO 

6 шт. 157,77 946,62 

5. Коннектори Neutrik NYS 202 1 шт. 32,30 32,30

6. Коннектори Neutrik NYS 231 2 шт. 30,40 60,80 

7. Мікрофонна стійка Hercules MS432B 2 шт. 756,09 1 512,18 

8. Подовжувач 1 шт. 280,00 280,00 

9. Подовжувач 2 шт. 260,00 520,00 

10. Програвач  Th orens  TD-158 1 шт. 6 175,00 6 175,00 

11. Акустика F&D R50 1 шт. 1 805,00 1 805,00 

12. Відеокамера з картою пам’яті на 64GB в комплекті  GoPro HERO4: Silver – 
Adventure CHDHY-401-FR

1 шт. 14 295,86 14 295,86 

13. Кріплення для поверхонь GoPro ACMPM-001 1 шт. 2 210,65 2 210,65 

14. Кріплення для голови  GoPro ACHOM-001  1 шт. 947,15 947,15 

15. Монопод-штатив  GoPro AFAEM-001 1 шт. 2 921,25 2 921,25 

16. Штатив  Manfrotto MVH50AH/755XBK 1 шт. 13 351,52 13 351,52 

17. Накамерне LED світло  MLUX LED 203PB 1 шт. 3 990,00 3 990,00 

18. Кардрідер RDF-8 2 шт. 304,00 608,00 

19. Персональний комп’ютер 1 шт. 25 857,00 25 857,00

20. Монітор Dell U2415 (860-BBEW/210-AEVE) 1 шт. 9 474,00 9 474,00

21. Комплект Logitech MK220 WL Ru (920-003169) 1 шт. 870,00 870,00

22. Базова станція Apple A1521 AirPort Extreme (ME918RS/A) 1 шт. 7 173,00 7 173,00

 23. 12-канальний мікшерний пульт з процесором ефектів у комплекті з кейсом 
Behringer XENYX QX1622USB

1 шт. 9 207,00 9 207,00

24. Фотокамера з картою пам’яті на 64GB, додатковим акумулятором, додатко-
вим зарядним пристроєм, рюкзаком у комплекті Canon EOS 6D

1 шт. 51 229,50 51 229,50

 25. Об’єктив Canon EF 24-105 f/4 L IS USM 1 шт. 31 525,00 31 525,00   

Всього: ____ ____ ____ 252262,63

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 61/3068

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні за початковою 

вартістю, визначеною за результатами незалежної оцінки, яких надається 
комунальній організації «Київмедспецтранс»

№ 
п/п

Найменування транспортного засобу та його 
технічна характеристика

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова  
вартість, грн

Знос, грн Залишкова 
балансова 
вартість,  
грн

Підстава  для списання 

1 2 3 4 5 6 7

1 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24137КА, двигун № 
0094569, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0380382, 
пробіг 615078 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 51

2 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31727КА, двигун № 
0006295, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002126, 
пробіг 539114 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 15

3 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31730КА, двигун № 
0006301, кузов/коляска  № Y7F31100010002170, 
пробіг 486728 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 16 

4 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38254КА, двигун № 
0207445, кузов/шасі/рама № ХТН27050020246533, 
пробіг 889553 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 27 

5 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА3893АВ, 
двигун № 7770549, кузов/шасі/рама № 
ХТК21043040018069, пробіг 342672 км

2004 28026,00 28026,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 28

6 ГАЗ 3110, реєстраційний № 32555КА, двигун № 
43060364, кузов/шасі/рама № 31100010420130, 
пробіг 468266 км

2001 47469,00 47469,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 34

7 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11124КА, двигун  
№ 40260FW0011803, кузов/шасі/рама  № 
XTH322140W0067438, пробіг 722702 км

1998 37090,00 37090,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 36

8 ГАЗ 32214, реєстраційний № АА8136НН, 
двигун  № 0204214, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050020245457,  пробіг 755080 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 17

9 ГАЗ 32214, реєстраційний № 36274КА, двигун № 
0206012, кузов/шасі/рама № ХТН27050020246093, 
пробіг 696432 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 № 24
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10 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24246КА, двигун № 
0093996, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0378549, 
пробіг 774534 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №55

11 ГАЗ 32214, реєстраційний № 36271КА, 
двигун № 50703754, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050020246088, пробіг 824245 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №23 

12 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38252КА, 
двигун № 20207730, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050020246124, пробіг 780628 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №25

13 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 34509КА, 
двигун   № 10022979, кузов/шасі/рама № 
Y6C27050010000443,  пробіг 680940 км

2001 46800,00 46800,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №42

14 ГАЗ 3110, реєстраційний № 28145КА, двигун № 
0073502, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003178, 
пробіг 348293 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №79

15 ГАЗ 3110, реєстраційний № АА3912КВ, двигун № 
3020486, кузов/шасі/рама № Y6F31100040007978, 
пробіг 344944 км

2004 43381,00 43381,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №85

16 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА3891АВ, 
двигун № 7625536, кузов/шасі/рама № 
ХТК21043040019082, пробіг 323823 км

2004 28026,00 28026,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №29

17 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24538КА, двигун № 
0040717, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002862, 
пробіг 392936 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №72

18 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24684КА, двигун  № 
40200AY0013320, кузов/шасі/рама № X0272988, 
пробіг 794434 км

2000 27414,00 27414,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №62 

19 ИЖ 2717-90, реєстраційний № 40272КА, 
двигун № 7059159, кузов/шасі/рама № 
ХТК27170020030522, пробіг 230838 км

2002 24310,00 24310,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №87

20 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11129КА,  двигун 
№ 40260FW0013733, кузов/шасі/рама  № 
XTH322140W0068338, пробіг 901568 км

1998 37090,00 37090,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №3

21 ГАЗ 3110, реєстраційний № АА4920ІВ, двигун № 
0095326, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0372127, 
пробіг 660869 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №56

22 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26023КА, двигун № 
66180, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0379548, 
пробіг 679986 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №54

23 ГАЗ 3110, реєстраційний № 00975КІ, двигун  
№ 40620D23081211, кузов/шасі/рама № 
Y7D31100020523422, пробіг 525765 км

2002 36709,00 36709,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №4

24 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 34597КА, 
двигун  № 10041782, кузов/шасі/рама № 
Y6С27050010000446,  пробіг 638112 км

2001 46800,00 46800,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №37

25 ГАЗ 3110, реєстраційний № АА0195ІР, двигун № 
0040547, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002926, 
пробіг 452450 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №71 

26 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38251КА, двигун № 
0207288, кузов/шасі/рама № ХТН27050020246455, 
пробіг 511152 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №26

27 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38295КА, 
двигун № 20204737, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050020245428, пробіг 411345 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №7

28 УАЗ 3962, реєстраційний № 40238КА, двигун № 
10105128, кузов/шасі/рама № Y0043522 10003118, 
пробіг 177443 км

2001 24580,00 24580,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №2

29 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11034КА, двигун  
№ 40260FV0106076, кузов/шасі/рама  № 
XTH322140W0063275,  пробіг 663858 км

1998 35757,00 35757,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №1

30 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25691КА, двигун   
№ 40200MY0054135, кузов/шасі/рама  № 
Y6C311000Y0361757, пробіг 840412 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №30

31 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25748КА, двигун № 
0094472, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0379952, 
пробіг 512166 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №50

32 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25630КА, двигун № 
0094567, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0371280, 
пробіг 578386 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №53 

33 ГАЗ 3110, реєстраційний № 19564КА, двигун № 
0053449, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0345066, 
пробіг 478268 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №33

34 ГАЗ 3110, реєстраційний № АА2736ІХ, двигун № 
0042374, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002845, 
пробіг 456283 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №76

35 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25689КА, двигун  
№ 40200HY0021781, кузов/шасі/рама  № 
Y6C311000Y0359587, пробіг 827085 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №47

36 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24267КА, двигун № 
0058033, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0358864, 
пробіг 649754 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №78

37 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА3896АВ, 
двигун № 7787915, кузов/шасі/рама № 
ХТК21043040015612, пробіг 248816 км

2004 28026,00 28026,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №32

38 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25616КА, двигун № 
0083579, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0379390, 
пробіг 427526 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №48

39 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37568КА, двигун № 
0207198, кузов/шасі/рама № ХТН27050020246480, 
пробіг 730222 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №18 

40 OPEL OMEGA 2.0, реєстраційний № 47201КА, 
кузов/шасі/рама № W0L000025V1031161, пробіг 
604526 км

1996 83321,00 83321,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №21

41 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24528КА, двигун № 
0041371, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002837, 
пробіг 407806 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №69

42 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 28129КА, 
двигун  № 40260F10071345, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050010222219,  пробіг 769297 км

2001 46800,00 46800,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №40

43 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24541КА, двигун № 
57304, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003006, 
пробіг 496227 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №68

44 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24683КА, дви-
гун   № 40200AY0013454, кузов/шасі/рама № 
311000X0289448,  пробіг 442759 км

2000 27414,00 27414,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №60

45 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА9027АВ, 
двигун  № 7778868, кузов/шасі/рама № 
ХТК21043040016315,  пробіг 309411 км

2004 28026,00 28026,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №45

46 ГАЗ 3110, реєстраційний № 55480КА, двигун № 
0090357, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003050, 
пробіг 502053 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №67 

47 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24542КА, двигун № 
014429, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003196, 
пробіг 506004 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №66

48 ГАЗ 3110, реєстраційний № 28150КА, двигун № 
0002987, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002076,  
пробіг 433428 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №73

49 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24536КА, двигун № 
10016620, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003007, 
пробіг 409888 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №74

50 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА9037АВ, 
двигун № 21037788323, кузов/шасі/рама № 
ХТК21043040015995,  пробіг 302180 км

2004 28026,00 28026,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №30

51 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24674КА, двигун  
№ 40200AY0012111 кузов/шасі/рама № 
311000X0289456,  пробіг 637692 км

2000 27414,00 27414,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №63

52 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31738КА, двигун № 
0008288, кузов/шасі/рама № 31100010434388, 
пробіг 357584 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №12

53 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07971КА, двигун  
№ 40260FW0012742, кузов/шасі/рама  № 
XTH322140W0067867, пробіг 739941 км

1998 44415,00 44415,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №80 

54 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07975КА, двигун  
№ 40260FW0013527, кузов/шасі/рама  № 
XTH322140W0068227, пробіг 567970 км

1998 44415,00 44415,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №77

55 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 28130КА, 
двигун  № 40260F10065767, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050010219908, пробіг 452375 км

2001 46800,00 46800,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №39

56 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24672КА, двигун  
№ 40200AY0012226, кузов/шасі/рама № 
311000X0289362, пробіг 561436 км

2000 27414,00 27414,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №61

57 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24681КА, двигун  
№ 40200AY0013438, кузов/шасі/рама № 
311000X0289289, пробіг 527560 км

2000 27414,00 27414,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №65

58 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24682КА, двигун 
№ 40200AY0013315, кузов/шасі/рама № 
311000X0289534,  пробіг 603817 км

2000 27414,00 27414,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №64

59 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31733КА, двигун № 
0016615, кузов/шасі/рама № 31100010435142, 
пробіг 423577 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №44

60 ГАЗ 3110, реєстраційний № 28148КА, двигун № 
0016426, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003008, 
пробіг 426325 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №75 

61 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 34591КА, 
двигун  № 10038688, кузов/шасі/рама № 
Y6C27050010000449,  пробіг 749619 км

2001 46800,00 46800,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №41

62 ГАЗ 3110, реєстраційний № 77522КА, двигун № 
0016397, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002528, 
пробіг 463871 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №10

63 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31735КА, двигун № 
0004168, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002282, 
пробіг 381921 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №11

64 ГАЗ 3110, реєстраційний № АА4689НО, двигун 
№ 3267226, кузов/шасі/рама № 311000Y0405957, 
пробіг 543375 км

2001 47469,00 47469,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №33

65 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37571КА, двигун № 
0204727, кузов/шасі/рама № ХТН27050020245458, 
пробіг 736336 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №43

66 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11127КА, 
двигун № 0014310, кузов/шасі/рама № 
ХТН322140W0068656, пробіг 840540 км

1998 37090,00 37090,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №35

67 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31736КА, двигун  
№ 40200A10039173, кузов/шасі/рама № 
Y7F31100010002115,  пробіг 540361 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №14 

68 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31734КА, двигун  
№ 40200A10004316, кузов/шасі/рама № 
Y7F31100010002280,  пробіг 411105 км

2001 30158,00 30158,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №13

69 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24532КА, двигун № 
0087366, кузов/шасі/рама № Y7F31100010003162, 
пробіг 410915 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №70

70 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25693КА, двигун  
№ 40200MY0069139, кузов/шасі/рама  № 
Y6C311000Y0369144, пробіг 411380 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №45

71 ГАЗ 31105, реєстраційний № АА6935АК, 
двигун №43125761, кузов/шасі/рама № 
Y7C31105040049498, пробіг 687007 км

2004 46310,00 46310,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №5

72 ГАЗ 2705 АШМД ТД, реєстраційний № 
51208КА,  двигун № 0402447, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050030311227,  пробіг 797209 км

2003 59540,00 59540,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №46

73 ГАЗ 2705 АШМД ТД, реєстраційний № 
51209КА,  двигун № 005675, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050030311056,  пробіг 796753 км

2003 59540,00 59540,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №82

74 ГАЗ 3110, реєстраційний № 28135КА, двигун № 
0040183, кузов/шасі/рама № Y7F31100010002940, 
пробіг 418436 км

2001 31148,00 31148,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №22 

75 ВАЗ 21213, реєстраційний № 28862КА, двигун № 
6546506, кузов/шасі/рама № ХТА21213011556891, 
пробіг 207396 км

2001 128750,00 128750,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №84

76 ВАЗ 21053, реєстраційний № 28272КА, двигун № 
6248112, кузов/шасі/рама № ХТА21053011889213, 
пробіг 315937 км

2000 19916,00 19916,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №86

77 ГАЗ 2705 АШМД ТД, реєстраційний № 
24145КА, двигун  № 0503742, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050030316425, пробіг 531524 км

2003 59540,00 59540,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №81

78 ГАЗ 2705 АШМД ТД, реєстраційний № 
51266КА,  двигун № 30402820, кузов/шасі/рама 
№ХТН27050030310952, пробіг 636243 км

2003 59540,00 59540,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №83

79 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26014КА, двигун № 
0094478, кузов/шасі/рама № 311000Y0370610, 
пробіг 715910 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №58

80 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31698КА, двигун № 
3239876, кузов/шасі/рама № 311000Y0405938, 
пробіг 550749 км

2001 48632,00 48632,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №6

81 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25692КА, двигун  
№ 40200MY0053455, кузов/шасі/рама  № 
Y6C311000Y0371345, пробіг 649000 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №57 

82 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25749КА, двигун № 
0021775, кузов/шасі/рама № Y6C311000Y0371737, 
пробіг 490405 км

2000 25997,00 25997,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №59 

83 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11263КА, 
двигун № 3213329, кузов/шасі/рама № 
XTH322140W0064990, пробіг 768288 км

1998 49654,00 49654,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №19

84 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 28131КА, 
двигун  № 40260F10063406, кузов/шасі/рама № 
ХТН27050010219306,  пробіг 610815 км

2001 46800,00 46800,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №38

85 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38256КА, двигун № 
0207681, кузов/шасі/рама № ХТН27050020246528, 
пробіг 616285 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №9

86 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38246КА, двигун № 
0207268, кузов/шасі/рама № ХТН27050020246492, 
пробіг 658809 км

2002 54078,00 54078,00 0,00 Акт про списання авто-
транспортних засобів 
від 16.09.2016 №8

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Київський метрополітен» на списання шляхом продажу 

на  аукціоні   транспортних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 62/3069 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  рішення  Київської  
міської ради  від  19  липня  2005 року  № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з ба-
лансів підприємств, установ та організацій комунальної  власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення комунального підприємства «Київський метрополітен» від 10 січня 2017 року № 19-Н, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове 
господарство» на списання основних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 64/3071 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня  2005  року   № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи лист 
комунального підприємства «Святошинське   лісопаркове   господарство» від 24 листопада 2016 року № 064/239-
852, лист Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Ки-
ївзеленбуд» від 28 липня 2016 року № 148-01/02-2445, лист Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  від 
12 серпня 2016 року № 064-7688,  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду 
нежитлового будинку комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту 

на право оренди
Рішення Київської міської ради № 63/3070 від 21 вересня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 66/3073 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 21.09.2017року № 62/3069

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні яких 
надається комунальному підприємству «Київський метрополітен» 

№ Найменування транспорт-
них засобів та їх  технічні 
характеристики

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість,  грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на  
01.01.2017, грн

Знос станом на 
01.01.2017, грн

Підстава для списання

1 Вагон 81-717-9083, пробіг 
3461676 км, інв. № ТЧ-
2/151008

1979 2238592,79 103245,49 2134237,30 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
28.12.2016 № 1 

2 Вагон 81-714-7269, пробіг 
3327207 км,  інв. № ТЧ-
2/151042

1980 9830805,09 95555,33 9735249,76 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
28.12.2016 № 2  

Всього: - 12069397,88 198800,82 11869487,10 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року №  63/3070

Нежитловий будинок комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, який передаються в оренду єдиному 

претенденту на право оренди 
№ п/п Повна назва орендаря, його 

форма власності та форма 
фінансування

Адреса та характеристика 
об’єкта нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди та 
орендована площа, кв.м

Ставка 
орендної 
плати  

Строк, на який 
укладається договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1 Громадська організація 
«Київська міська організація 
Федерації боксу України»  

Форма власності - приватна 

Форма господарювання – 
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ - 36002484

Комарова Космонавта 
просп.,  38-Б, літ.А  

Солом‘янський район 
Нежитловий будинок–  
1-поверховий 
Загальна площа - 
565,60 кв.м

Фізкультурно-спортивний 
заклад, діяльність якого 
спрямована на організацію 
та проведення занять 
різними видами спорту  

н/будинок 
Загальна площа - 
565,60 кв.м

3% 2 роки 364 дні  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, 
âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ 
îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé 
ìåòðîïîë³òåí»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 

ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ  çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1  öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ  çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1  öüîãî ð³øåííÿ, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.  

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî» íà 
ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî÷àò-
êîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî» 
çíåñòè òà ñïèñàòè îñíîâí³ çàñîáè, ÿê³ íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
öüîãî ð³øåííÿ, çà óìîâè, ùî íà ì³ñö³ çíåñå-
íèõ îñíîâíèõ çàñîá³â áàëàíñîóòðèìóâà÷åì 
áóäóòü çä³éñíåí³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
òåðèòîð³¿.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñâÿòîøèíñüêå 
ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî»:

3.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ òà îòðèìàí³ 
êîøòè â³ä ¿õ ïðîäàæó ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

3.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ 
äåìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ 
ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ, äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ 
îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà 
ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó çäàòè íà ìåòàëîáðóõò òà îòðèìàí³ 
êîøòè â³ä ¿õ ïðîäàæó ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà. 

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâèé áóäèíîê 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè 

íåæèòëîâîãî áóäèíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 64/3071

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні яких надається 
комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство»

№ 
п/п

Найменування основних 
засобів та їх технічна харак-
теристика

Інвен-
тарний 
номер

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, грн

 Сума 
зносу, грн, 
станом на 
01.07.2016

Залишкова 
балансова 
вартість, грн, 
станом на 
01.07.2016

Підстава для списання

1 Трактор ЮМЗ-6 державний 
№ 04839 КС, шасі № 237136, 
двигун № 8М5199

1126 1982 12576,71 12576,71 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
01.07.2016 № 1

2 Автомобіль ЗІЛ -131 (техдо-
помога), державний № 14947 
КА, шасі № 291521

1174 1978 13453,11 13453,11 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
01.07.2016 № 2

3 Автомобіль ЗІЛ -130 (пожеж-
ний - С), державний № 09749 
КА, шасі № R 015346

985 1994 27092,16 27092,16 0,00 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
01.07.2016 № 3

4 Причіп  8545-5, державний 
№ КС 01048, шасі № 0004025 

1189 2002 10868,00 10703,30 164,70 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
01.07.2016 № 4

5 Причіп  ПРХ 1206, державний 
№ АА5904ХХ, шасі 
№ прх1206045 

1268 2002 12059,86 9618,00 2411,86 Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
01.07.2016 № 5

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток  2
до рішення Київської міської ради

від 21.09. 2017 року № 64/3071

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на знесення та списання яких надається комунальному 
підприємству «Святошинське лісопаркове господарство»

№п/п Найменування 
основних засобів та 
їх технічна характе-
ристика

Інвентар- 
ний номер

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, 
грн

Сума зносу, 
грн,станом 
на 01.07.2016

Залишкова 
балансова 
вартість, грн, 
станом на 
01.07.2016

Підстава для списання

1 Конюшня дерев’яна, 
пл. 72 кв. м 

76 1931 14048,62 1249,46 12799,16 Акт на списання основних 
засобів від 01.07.2016             
№ ЛНА-000006

2 Башня Рожновського 561 1983 13096,28 9135,55 3960,73 Акт на списання основних 
засобів від 01.07.2016             
№ ЛНА-000007

3 Сарай дерев’яний,              
пл. 18 кв. м

34/2 1972 10665,91 1060,54 9605,37 Акт на списання основних 
засобів від 01.07.2016             
№ ЛНА-000008

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року №  66/3073

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
його форма власності та 
форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

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

Орендна 
плата/
ставка

Графік роботи Строк, 
на який 
укладаєть-
ся договір 
оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІ-
ЗАЦІЯ «ХРИСТИЯН-
СЬКА МІСІЯ «НОВЕ 
ПОКОЛІННЯ»  

Форма господарювання 
–  приватна 
Форма фінансування – 
госпрозрахункова

вулиця Каштанова, 
8-Г, 
Деснянський район  

Нежитлова будівля–  
2-поверхова 

Площа – 1489,90 
кв.м 

РОЗМІЩЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, 
ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬ-
СЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ  
Нежитлове приміщення 
2 поверх 
Площа – 20,00 кв.м 
Площа – 93,60 кв.м 
Загальна площа – 113,60 кв.м 

1% 
4% 

Графік роботи:  

Пн. 18.00-21.00 
Пт. 18.00-21.00 
Нд. – доба  
Всього: 1 доба 
6 год  

2 роки 
364 дні 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 67/3074 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п›ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про демонтаж та списання 
основного засобу, 

який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 70/3077 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення  

Київської  міської  ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних   за-
собів   з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади міста Києва»,  
враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 21 вересня 
2015 року № 1226/6/6/02-15, товариства з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» від 9 липня 2015 року № 72 та 
від 2 вересня 2015 року № 86, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 69/3076 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п›ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про демонтаж та списання 
основних засобів, 

які належать до комунальної власності 
територіальноїгромади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 71/3078 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення  Київ-
ської  міської  ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних   засобів   з 
балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення  приватного акціонерного товариства «АБС-УКР» від 24 травня  2016 року № 51,  публічного акціонерного 
товариства  «Київгаз» від 9 серпня  2016 року № 1777/14 та від 9 березня 2017 року № 575/14, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 67/3074

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу 
№ п/п Повна назва орендаря, його 

форма власності та форма 
фінансування

Адреса та характеристика 
об’єкта нерухомості

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

Орендна 
ставка

Строк, 
на який 
укла-
дається 
договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОН-
ДУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
М. КИЄВА   
Форма власності - колективна 
Форма фінансування – членські  
внески

ВУЛ. ГАРМАТНА, 29/31  
Солом’янський район 
Житловий-5-8 поверхо-
вий будинок 
Нежитлові приміщення 
Цоколь 
Площа - 929,00 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, ЩО  
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
20,0 кв.м  
167,90 кв.м  
Нежитлові приміщення 
Цоколь 
Площа – 187,90 кв.м

1% 
4%

2 роки 
364 дні

  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê.À.Í.»  äåìîíòóâàòè îñíîâíèé 
çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, 
ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, 
ïðèéíÿòòÿ ¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà áåçîïëàòíî¿ ïå-
ðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì.

2. Ïðèâàòíîìó  àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèé çàñ³á,  
çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ,  ï³ñëÿ  
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ 
äåìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, à íåïðè-
äàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðè-
ºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ 
ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «ÀÁÑ-ÓÊÐ» äåìîíòóâàòè îñíîâí³ 
çàñîáè,  çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, 
ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, 
ïðèéíÿòòÿ ¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà áåçîïëàòíî¿ ïå-
ðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

2. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Êè¿âãàç»:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâí³ çàñî-
áè,  çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ  
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó 
³íøèõ  îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà 
ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü  
çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року №  69/3076

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
його форма власності та 
форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

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

Орендна 
плата

Строк, на 
який уклада-
ється договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА»

1. ГРОМАДСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ «ІНВАЛІДІВ 
«РОДИНА»  

Ідентифікаційний код 
25745830  

Форма власності – при-
ватна 

Форма фінансування – 
членські внески

ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА 
МИКОЛИ, № 14  
Солом’янський 
район 
ЖБ - 5- поверховий 
1 поверх,   
Площа – 2289,22 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ БЕЗКОШТОВНУ 
ПСИХОЛОГІЧНУ, СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ, 
РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ - 
ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ, 
ІНВАЛІДІВ, ЯКЩО ОРЕНДОВАНА ПЛОЩА 
СТАНОВИТЬ ДО 100 КВ.М ТА НЕ ВИ-
КОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       
1 поверх 
Площа – 91,40 кв.м 

1 грн на 
рік

2 роки 364 дні 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради 

від 21.09.2017 року №  70/3077

Основний засіб, 
який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, перебуває у володінні 
та користуванні 

приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія 
«Київводоканал», дозвіл на демонтаж та списання 

шляхом ліквідації якого надається
Найменування основного засобу та його 
технічна характеристика

Дата 
введення в 
експлуа-
тацію

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
01.09.2016, грн

Знос станом 
на 01.09.2016,  
грн

Підстава для 
списання

Вулична каналізаційна мережа   по вул. Різ-
ницькій, діаметр  200,0 мм,           протяжність  
35,0 м, кераміка,              інв. № 18071 К

1972 5420,88 2783,15 2637,73 Акт на списання 
основних засобів 
від 19.09.2016 № 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про списання основного засобу, 
який належить до комунальної власності 

територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 72/3079 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення  Київ-

ської  міської  ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з 
балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК-АГРО» від 2 червня 2016 року № 112, публічного 
акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 15 липня 2016 року № 3413/41/36/02-16, 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 73/3080 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення Київ-

ської  міської  ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з 
балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади міста Києва», врахо-
вуючи звернення  комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» від 
19 серпня 2016 року № 114/4933 та  публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»  
від 12 жовтня 2016 року № 4995/41/36/02-16, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

«Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Київське комунальне автотранспортне підприємство 
№ 2737» на списання шляхом продажу транспортних 

засобів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва» 
від 22 вересня 2016 року № 37/1041

Рішення Київської міської ради № 74/3081 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п›ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи протокол 
№ 1 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві від 26 січня 2017 року, лист комунального підприємства 
«Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737» від 16 лютого 2017 року № 20, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту 
на право оренди

Рішення Київської міської ради № 156/3163 від 26 вересня 2017 року
Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п›ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року №415/1280, розпорядження Київського міського голови від 19 лютого 2016 року №125/1 «Про 
перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві»,  з метою ефективного використання нежитлових 
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами ви-
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-
íàë» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíîãî 
çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèé 
çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, à íåïðèäàòí³ 

äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè-
¿ââîäîêàíàë» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâíèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâí³ çàñîáè, 
çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-

1. Ï³äïóíêò 2.2 ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå 
àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737» íà 
ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» â³ä 22 
âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 37/1041 âèêëàñòè ó 
òàê³é ðåäàêö³¿:

«2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, âèêîðèñòàòè äëÿ ïîãàøåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì 
ï³äïðèºìñòâà.».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 71/3078

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, перебувають у володінні та користуванні 
публічного акціонерного товариства «Київгаз», 

дозвіл на демонтаж та списання шляхом ліквідації яких надається
№ Найменування основних засобів та 

їх технічні характеристики
Дата введення 
в експлуата-
цію

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Залишкова 
балансова 
вартість, грн

Знос, грн Підстава для спи-
сання

1 2 3 4 5 6 7

1 Розподільний підземний газо-
провід низького тиску по вул. 
Пимоненка, діаметр 150,0 мм, про-
тяжність 72,0 м, інв. № 4751

1954 1845,70 0,00 1845,70 Акт на списання 
основних засобів 
від 16.12.2015  
№ КГ000000008

2 Розподільний підземний газо-
провід низького тиску по  вул. 
Студентській, діаметр 150,0 мм, 
протяжність 68,0 м, інв. № 4222

1989 3769,64 0,00 3769,64 Акт на списання 
основних засобів 
від 16.12.2015  
№ КГ000000008

3 Розподільний підземний газо-
провід середнього  тиску по  вул. 
Пимоненка, 13 (відвід на ГРП),  
діаметр 100,0 мм, протяжність 60,0 
м, інв. № 1205

1959 1178,25 0,00 1178,25 Акт на списання 
основних засобів 
від 16.12.2015 
№ КГ000000008

4 Розподільний підземний газо-
провід середнього  тиску по вул. 
Пимоненка, 13,  діаметр 110,0 мм, 
протяжність 59,0 м, інв. № 2508

2004 5297,52 0,00 5297,52 Акт на списання 
основних засобів 
від 16.12.2015 
№ КГ000000008

5 Розподільний підземний газо-
провід середнього  тиску по вул. 
Глибочицькій (відвід на РД-116), 
діаметр 300,0 мм, протяжність 64,5 
м, інв. № 1044

1968 2240,7 0,00 2240,70 Акт на списання 
основних засобів 
від 16.12.2015 
№ КГ000000008

Всього: - 14331,81 - 14331,81 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради 

від 21.09.2017 року № 72/3079

Основний засіб, 
який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, перебуває у володінні 
та користуванні приватного акціонерного товариства 

«Акціонерна компанія «Київводоканал», дозвіл на списання 
шляхом ліквідації якого надається

Найменування основного засобу та його 
технічна характеристика

Дата 
введення в 
експлуата-
цію

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
01.07.2016, грн

Знос, грн Підстава для списання

Водопровідна  мережа по вул. Федорова, 
діаметр 200,0 мм, протяжність 178,0 м, чавун,  
інв. № 091995

1939 10576,15 335,48 10240,67 Акт на списання 
основних засобів від 
01.07.2016 № 9

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó 
³íøèõ  îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà 
ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü  
çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до  рішення Київської міської ради 

від 21.09.2017 року № 73/3080

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва,  

перебувають у володінні та користуванні 
приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія 

«Київводоканал», дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається
№ Найменування основних засобів та їх технічна 

характеристика
Дата 
введення в 
експлуа-
тацію

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Залишкова 
балансова 
вартість, грн

Знос, грн Підстава для 
списання

1 2 3 4 5 6 7

1 Вулична каналізаційна мережа по вул. Злато-
устівській, діаметром  200,0 мм, протяжністю  
108,5 м, чавун, інв. № 22300/1 К

1972 41745,41 14754,20 26991,21 Акт на списання 
основних засобів  
від 19.09.2016 
№ 1

2 Вулична каналізаційна мережа по вул. Злато-
устівській, діаметром  200,0 мм, протяжністю  
273,0 м,   кераміка, інв. № 22300/2 К

1972 40730,37 21708,41 19021,93 Акт на списання 
основних засобів  
від 19.09.2016 
№ 1

3 Вулична каналізаційна мережа по вул. Златоус-
тівській, діаметром  300,0 мм, протяжністю 
37,0 м, чавун, інв. № 22300/3 К

1972 36521,60 7671,44 28850,16 Акт на списання 
основних засобів  
від 19.09.2016 
№ 1

4 Вулична каналізаційна мережа по вул. Злато-
устівській, діаметром  500,0 мм, протяжністю  
176,2 м,  залізобетон, інв. № 22300/4 К 

1982 676105,25 38717,43 637387,82 Акт на списання 
основних засобів  
від 19.09.2016 
№ 1

5 Водопровідна мережа від вул. Павловської до 
ж/б № 14-18 на вул. Златоустівській, діаметром 
100,0 мм, протяжністю 355,0 м, чавун, інв. № 
RN10111

1954 16614,16 1708,98 14905,18 Акт на списання 
основних засобів  
від 21.09.2016 
№ 24

6 Водопровідна мережа по вул. Дмитрівській, 17-А 
(2-га черга), діаметром 219,0 мм, протяжністю 
85,8 м, сталь, інв. № 801489

2002 33600,30 13999,00 19601,30 Акт на списання 
основних засобів  
від 21.09.2016 
№ 24

Всього: - 845317,09 98559,46 746757,6 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



12 ДОКУМЕНТХрещатик
1 листопада 2017 р.
№113 (5026)

Про затвердження списку стипендіатів Київської міської 
ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 164/3171 від 5 жовтня 2017 року
 Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про персональні  

стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих  дітей міста Києва, затвердженого рішенням Ки-
ївської міської ради від 15 березня 2012 року № 207/7544 «Про персональні стипендії Київської міської ради в 
галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва», протоколу № 2 засідання конкурсної комісії з розгляду, відбору та 
висунення кандидатів на персональну стипендію Київської міської ради від 30 червня 2017 року, з метою підтримки 
талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, стимулювання їх творчості та засвідчення їх 
особистих досягнень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ñòèïåíä³àò³â íà îòðè-
ìàííÿ ïåðñîíàëüíî¿ ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â ãàëóç³ îñâ³òè äëÿ îáäàðîâàíèõ ä³òåé ì³ñòà 
Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñïèñîê ñòèïåíä³àò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè îïóáë³êóâàòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü  îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 05.10.2017  № 164/3171

Список стипендіатів на отримання персональної стипендії
Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

№ з/п Прізвище, ім’я та 
по батькові

Навчальний заклад Клас 
(станом 
на 01.09. 

2017)

Примітка

Голосіївський район

1 Загородній Ан-
дрій  Юрійович

Ліцей “Голосіїв-
ський”  № 241  міста 
Києва

9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури (ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

2 Кузьмик  Тетяна 
Олександрівна    

Ліцей “Голосіїв-
ський”  № 241 міста 
Києва 

11 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Українська мова” (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (ІІІ місце)

3 Кучанська Ганна   
Олегівна

Гімназія № 59 імені 
О.М.Бойченка міста 
Києва 

11 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Українська література” 
(І місце) 
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Алгебра та початки аналізу” 
( ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап мовно-літературного конкурсу учнівської та студент-
ської молоді імені Тараса Шевченка (ІІІ місце)

4 Лавріненко  
Вадим Володи-
мирович

Ліцей № 227 імені 
М.М.Громова міста 
Києва

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІІ місце)
 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з зарубіжної 
літератури (ІІ місце)

5 Лялькін 
Олександр 
Сергійович

Ліцей “Голосіїв-
ський”  № 241 міста 
Києва

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з українознав-
ства (ІІІ місце) 

6. Максименко Ма-
рія В’ячеславівна

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
з поглибленим ви-
вченням іноземних 
мов  № 112 імені 
Т.Г.Шевченка міста 
Києва

10 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Українська мова” (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(І місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(І місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (І місце)

7 Мальнова Вікто-
рія Валеріївна

Гімназія № 59 імені 
О.М.Бойченка міста 
Києва

10 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Літературна творчість” 
(ІІ місце) 
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Алгебра та початки аналізу” 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(ІІІ місце)

8 Одрібець  Злата 
Сергіївна

Навчальний заклад 
“Європейський 
колегіум”

11 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Прикладна математика та 
математичне моделювання” (ІІ місце) 
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції з хімії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови (ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови  (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з зарубіжної 
літератури (ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (ІІ місце)

9 Фалько  Дарина  
Ігорівна

Школа І-ІІІ ступенів 
№ 186 міста Києва

10 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів МАН в секції “Мистецтвознавство” 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІІ (міський) етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(ІІІ місце)

Дарницький район

1 Гамєза Ірина 
Олегівна

Слов’янська гімназія 10 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови ( ІІІ місце)
XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
ІІІ етап (І місце)

2 Гаращук  Дар’я 
Сергіївна

Ліцей  “Наукова 
зміна”

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

3 Гінкул  Анна  
Олександрівна

Ліцей  “Наукова 
зміна”

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІІ місце)

4 Горбенко  Аліна 
Євгенівна

Гімназія “Київська 
Русь”

9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії ( ІІІ місце)

5 Грищенко  Юрій 
Анатолійович

Гімназія № 315 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (ІІІ 
місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької 
мови (ІІІ місце)

6 Єфименко Анна 
Анатоліївна

Спеціалізована 
школа “Тріумф”

9 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (ІІ 
місце)

7 Молоканова  Ка-
терина Юріївна

Слов’янська гімназія 11 IV (всеукраїнський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з гео-
графії ( ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(І місце) 
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської 
мови та літератури (І місце) 
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови ( ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури ( ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури (ІІ місце)
XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
ІІІ етап (І місце) 

8 Панченко  Єгор 
Станіславович

Ліцей “Наукова 
зміна”

10 IV (всеукраїнський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інфор-
матики
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІ місце)

9 Скоробагатько  
Ігор Олексан-
дрович

Ліцей “Наукова 
зміна”

9 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з веб-дизайну 
(ІІІ місце)

10 Стопчатий  Ан-
дрій Вадимович

Київська інженерна 
гімназія

9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики (ІІ 
місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови 
та літератури
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з офісних техно-
логій (ІІ місце)
 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІІ місце)

11 Третьякова  
Катерина Владис-
лавівна

Ліцей  “Наукова 
зміна”

11 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з математики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з лінгвістики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з фізики (ІІІ 
місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з інформатики 
(ІІІ місце) 

Деснянський район
1. Борисенко Юрій 

Валерійович
Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 202 з 
поглибленим вивчен-
ням природничо-ма-
тематичних наук

9 III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з математики 
(I місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з  фізики 
(I місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з біології 
(I місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з географії 
(I місце)

2 Герасименко 
Денис Олексан-
дрович

Гімназія № 283 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з правознавства 
(III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(III місце)
 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, III 
(міський) етап (II місце)
II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Гідрологія” (I місце)  

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26.09.2017 року №  156/3163

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди 

№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
його форма власності та 
форма фінансування

Адреса та характеристи-
ка об’єкта нерухомості

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

Ставка 
орендної 
плати 

Строк, на який 
укладається 
договір оренди

1 2 3 4 5 6

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «МАТУСИНА 
ШКОЛА» 
Форма власності – при-
ватна  
Форма фінансування – 
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ 32108086

Вул. ЙОРДАНСЬКА (по-
передня назва: ЛАЙОША 
ГАВРО), № 9-Є 
Оболонський район 
НБк  2-3-поверховий  
Дошкільний навчальний 
заклад № 603 
Площа - 3864,0 кв.м   

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬ-
НОГО ЗАКЛАДУ, ЩО НАДАЄ ОСВІТНІ 
ПОСЛУГИ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРЕНДОВАНА 
ПЛОЩА ЯКОГО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
ДЛЯ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗГІД-
НО З ЛІЦЕНЗІЄЮ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ   
1, 2  поверхи   
 Площа – 452,3 кв.м

1 % 2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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3 Кацалап Марія 
Святославівна

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 250 з поглибленим 
вивченням мате-
матики

9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з української 
мови та літератури (II місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з географії 
(III місце)
II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Географія та ландшафтознав-
ство” (III місце)
XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
III етап (II місце)

4 Клименко Вікто-
рія Олексан-
дрівна

Школа І-ІІІ ступенів 
№ 218

11 II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції  “Соціологія” (I місце)
IIІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН в секції  “Соціологія” (IІІ місце)

5 Лукіна Олексан-
дра Романівна

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 250 з поглибленим 
вивченням мате-
матики

10 III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з географії 
(II місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з математики 
(III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з  української 
мови та літератури
(II місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з біології 
(III місце)

6 Москаленко 
Анастасія Олек-
сандрівна

Гімназія “Троєщина” 10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з української  
мови та літератури
(II місце)
III етап XVII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з англійської 
мови (I місце)
XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
III (міський) етап (II місце)

7 Озернюк Іван 
Олександрович

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 250 з поглибленим 
вивченням мате-
матики

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з фізики 
(III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з правознавства 
(III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з хімії (III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з біології 
(III місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з географії 
(II місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з інформаційних 
технологій (III місце) 

8 Сівковська 
Катерина Олек-
сандрівна

Гімназія № 283 10 II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Зарубіжна література” 
(III місце)
II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Українська література”
(ІІІ місце)
XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 
III етап (II місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з географії 
(III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(II місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з біології 
(II місце)

9 Соколенко Ві-
кторія Ігорівна

Гімназія “Києво-
Могилянський 
колегіум”

8 III (міський) етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (I місце)
III (міський) етап XVII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (I місце)
IV етап XVII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (II місце) 
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з математики 
(II місце)

10 Франков Олексій 
Олександрович

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 307 з поглибленим 
вивченням природ-
ничих наук

9 III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з географії 
(III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з фізики 
(III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з математики 
(III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з біології  
(III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з хімії (III місце)
III (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з історії 
(II місце) 

Дніпровський район

1 Гатальська 
Єлизавета Олек-
сандрівна

НВК “Домінанта” 10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІ місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
МАН з історії України
(ІІІ місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з географії та ландшафтознавства (ІІІ місце)

2 Гинку Анна-Ма-
рія Олексан-
дрівна

НВК “Домінанта” 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІ місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з української літератури  (ІІ місце) 

3 Кирпенко 
Ти мофій 
Дмитрович 

Технічний ліцей 9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з офісних 
технологій (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІІ місце)

4 Костенко  Юлія  
Юріївна

НВК № 167 10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови  (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІІ місце)

5 Нечипорук Ка-
рина  Ігорівна

Ліцей № 208 10 IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з математики 
(І місце)

6 Осадча Анаста-
сія Юріївна

НВК № 183 “Фор-
туна”

9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з історії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з образотворчо-
го мистецтва (ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІІ місце) 
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з німецької мови 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце) 

7 Сергієнко  Ганна 
Андріївна 

Гімназія № 191 10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови 
(ІІІ місце)

8 Ткаченко Олек-
сандра Павлівна

НВК «Домінанта» 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з теоретичної фізики  (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з англійської мови 
(ІІІ місце)

9 Фарфанюк  Аліса 
Мирославівна

Гімназія № 191 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької 
мови (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (І місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з астрономії та астрофізики (ІІ місце)

10 Хомовська Єли-
завета Андріївна

Спеціалізована 
школа № 125

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології (ІІІ 
місце)
ІІ (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
з англійської мови 
(ІІІ місце)

Оболонський район

1 Грицюк Олек-
сандр Олексан-
дрович

СШ № 194 “Перспек-
тива”

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(І місце)
ІІІ  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних техноло-
гій у номінації “Офісні технології”(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних 
технологій у номінації “Веб-дизайн” (І місце)
 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

2 Масаутова Софія 
Тимурівна

СШ № 194 “Перспек-
тива”

9 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(ІІІ місце)  
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІІ місце)  
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІ місце)

3 Митник Ірина 
Віталіївна

СШ № 252  
ім. В. Симоненка

11 ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(ІІ місце)  
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з польської мови 
(ІІ місце) 
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)  
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Правознавство” 
(ІІІ місце)

4 Михалевич Кате-
рина Андріївна

НВК № 143 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з правознавства 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце) 

5 Покотило  Марія 
Дмитрівна

НВК № 157 10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(І місце)  
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІ місце)  
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)  
ІІ (міський)  етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Валеологія” (ІІІ місце)
ІІ (міський)  етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Хімія” (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІ місце) 

6 Свиридюк Ольга 
Борисівна

НВК № 240 “Соціум” 11 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (І місце)
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 
літератури (ІІІ місце)  
ІІІ етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика (ІІІ місце)  

7 Шавурська 
Вікторія Леоні-
дівна

СШ № 194 “Перспек-
тива”

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури
(ІІ місце)  
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних 
технологій у номінації “Офісні технології” (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції  “Українська мова”(І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів МАН в секції “Валеологія” (ІІ місце)

Печерський район

1 Акімова Діана 
Євгенівна

Гімназія  № 32 
“Успіх”

11 ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу МАН – секція “Геологія, геохімія та 
мінералогія” (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови  (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського  конкурсу МАН – секція “Геологія, 
геохімія та мінералогія” (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка (ІІ місце)
Наукова праця “Вулканічні породи України та можливості їх вивчення 
в музеях Києва” у збірнику наукових праць ХV Міжнародної наукової 
міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих 
учених, вип. 15, К 2017

2 Березовська Да-
рина Андріївна

Києво-Печерський 
ліцей  № 171 “Лідер”

11 ІIІ (міський) етап Всеукраїнського  конкурсу МАН – секція “Астрономія 
та астрофізика”
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІІ місце.)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського  конкурсу МАН – секція “Астрономія 
та астрофізика” (І місце)

3 Колісник Дмитро 
Олексійович

Природничо-науко-
вий ліцей  № 145

9 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)

4 Криломака Веро-
ніка Євгенівна

Український гумані-
тарний ліцей

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з іспанської мови  
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (ІІ місце)

5 Мельник  Анас-
тасія Борисівна

Києво-Печерський 
ліцей  № 171 “Лідер”

9 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)
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6 Мироненко 
Богдан Анатолі-
йович

Український гумані-
тарний ліцей

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови 
(ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського  конкурсу МАН – секція “Українська 
література” (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка 
(І місце)

7 Покрас  Михай-
ло Семенович

Кловський ліцей 
№ 77

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (ІІ місце)

8 Покрас Олек-
сандр Олексан-
дрович

Природничо-науко-
вий ліцей  № 145

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський)  етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика (ІІ місце)

9 Ревенко Марія 
Андріївна

Український гумані-
тарний ліцей

10 ІV етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської твор-
чості імені Тараса Шевченка (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови  (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови  (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка (ІІІ місце)

10 Селюк Дарія 
Олександрівна

Український гумані-
тарний ліцей

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології
 (ІІ місце) ІІ (міський) етап Всеукраїнського  конкурсу МАН – секція 
“Екологія” (ІІ місце)

11 Сидоренко Нікі-
та Сергійович

Природничо-науко-
вий ліцей  № 145

10 ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(І місце)

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

12 Фомічов  Андрій 
Едуардович

Києво-Печерський 
ліцей  № 171 “Лідер”

9 ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(І місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(І місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

13 Штанденко 
Михайло Сергі-
йович

Києво-Печерський 
ліцей  № 171 “Лідер”

9 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики (ІІ місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(І місце)
ІІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІІ місце)

Подільський район

1 Балясіна Ольга 
Ігорівна

Гімназія № 34 
“Либідь” 
ім. В. Максименка 
міста Києва

9 IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з  географії  (ІІІ місце)
III (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(І місце)
IIІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури  (ІІІ місце)
III (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(І місце)
IIІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики  
(ІІІ місце)
IIІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії  
(ІІ місце)

2 Гльоза Анастасія 
Олександрівна

Фінансовий ліцей 
міста Києва

11 IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з  економіки  (ІІІ місце)
II (міський)  етап Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослід-
ницьких робіт МАН в секції  “Економічна теорія та історія економічної 
думки” ( І місце)
IIІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки  (І місце)
IIІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
IIІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури  
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІ місце) 

3 Кременицька 
Єлизавета 
Сергіївна

Спеціалізована 
школа № 3 з погли-
бленим вивченням 
інформаційних 
технологій 

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської  
мови та літератури (І місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з  WEB-дизайну 
(І місце) 
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце)

4 Лось Владислав 
Максимович

Ліцей №100 “Поділ” 11 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

5 Ортікова 
Олександра 
Алішерівна

Ліцей №100 “Поділ” 11 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце)

6 Саусь Ліліана 
Олександрівна

Ліцей №100 “Поділ” 11 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови  (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови та літератури 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з образотворчого 
мистецтва (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІІ місце )
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 
(ІІІ місце)

7 Усенко Дмитро 
Олександрович

Ліцей №100 “Поділ” 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(ІІІ місце)

Святошинський район

1 Борзілов  Дми-
тро Євгенович

Спеціалізована 
школа № 76 

11 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  історії 
(І місце)
 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  із зарубіжної 
літератури  (ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце)

2. Бурдейний 
Артем Олексан-
дрович

Ліцей «Еко» № 198 10 ІV (всеукраїнський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІІ місце) 

3 Воронін  Нікіта 
Ілліч

Ліцей “Еко”  № 198 11 ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт МАН  із історії України (І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт МАН  із валеології (ІІ місце) 
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з української 
мови та літератури 
(ІІІ місце) 

4 Гриців Богдана 
Олегівна

Ліцей “Еко”  № 198 11 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
МАН  із історії України (І місце)
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
МАН  із мистецтвознавства (ІІІ місце) 
ІІІ етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з історії (ІІІ місце)

5 Мосійчук  Юлія 
Олександрівна

Спеціалізована 
школа № 185

10 ІV (всеукраїнський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної 
літератури (ІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт МАН  із математики та математичного моделювання 
(ІІ місце)

6 Остапчук  Іванна 
Олегівна

Гімназія № 287 9 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з біології 
(І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап XVІІ  Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт МАН  із екології  (ІІІ місце) 

7 Стельмах Олеся 
Вікторівна

Середня загальноос-
вітня школа № 253

11 ІІІ  (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  географії 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  біології 
(ІІІ місце) 
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  української 
мови та літератури 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  зарубіжної  
літератури (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап XVІІ Міжнародного конкурсу знавців української 
мови імені Петра Яцика  
(ІІ місце)

8 Шевчук  Богдан 
Дмитрович

Гімназія № 287 9 ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з історії (І місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з української 
мови та літератури
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з географії 
(ІІІ місце)

Солом’янський район

1 Воробйов Георгій 
Ігорович

ТЛ НТУУ ”КПІ 
ім. Ігоря Сікор-
ського”

10 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики  
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з фізики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з фізики (І місце)

2 Гречка  Артем 
Віталійович

Спеціалізована 
школа № 52 

7 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики 
(7 клас)  (ІІ місце)        
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 
(8 клас) (ІІ місце)   
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних 
технологій в номінації “Офісні технології” (9 клас) (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з лінгвістики 
(ІІ місце)

3 Дирів Олександр 
Олегович

Ліцей №142 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики   
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 
(ІІ місце) 
ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії  (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з математики (ІІІ місце)

4 Жиліна  Оксана 
Віталіївна

Середня загальноос-
вітня школа № 67

11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 
мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з лінгвістики 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської 
мови та  літератури 
(ІІ місце)

5 Комашня 
Михайло Євгені-
йович

ПЛ НТУУ “КПІ 
ім. Ігоря Сікор-
ського”

10 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії   (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики   
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії (ІІ 
місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з екології 
(І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з хімії (І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з історії України (І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з технічних наук (ІІІ місце)

6 Кришталь Віктор 
Олегович 

ТЛ НТУУ “КПІ 
ім. Ігоря Сікор-
ського”

11 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики   
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з математики   
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики   
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(І місце)

7 Лаврентій Мак-
сим Дмитрович

Ліцей №142 11 ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики   
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії     
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 
(ІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з математики (ІІ місце)

8 Лазарова  Софія 
Геннадіївна

ПЛ НТУУ ”КПІ 
ім. Ігоря Сікор-
ського”

11 ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії 
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології 
(І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослід-
ницьких робіт МАН з технічних наук (ІІІ місце)

Продовження додатка у наступному номері



15РЕКЛАМА Хрещатик
1 листопада 2017 р.

№113 (5026)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Заява
про екологічні наслідки спорудження об'єкта

У відповідності до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) №585 від 18.05.2017 р. КП «СПЕЦ-
ЖИТЛОФОНД» проводить будівництво споруди флагштоку Державного прапора 
України на території Меморіального комплексу "Національний музей історії Укра-
їни у Другій світовій війні" на вул. Лаврській, 27 у Печерському районі м. Києва.

Проектними рішеннями передбачається розташувати споруду флагштоку на 
вістрі валу поблизу чаші Вічного вогню. Підхід до споруди флагштоку зорієнтований 
і з боку брами захисних валів Києво-Печерської лаври і з майдану урочистостей, 
біля головного входу до "Національного музею історії України у Другій світовій 
війні". Висота флагштоку прийнята 75,0 м.

Після проведення будівельних робіт виконується комплексний благоустрій 
території.

Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних інженерних мереж.
При експлуатації вплив на навколишнє середовище не відбуватиметься.
Ряд проектних комплексних заходів, що впроваджуються на даному об'єкті 

забезпечують відсутність впливу на навколишнє середовище при виникненні 
аварійних ситуацій.

Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30 днів за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34, тел. (044) 417-07-42, з 9.00 до 18.00.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об'єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація. Балансоутримувач – Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації (вул. Коласа,6-а, тел.403-30-03). Характеристика об'єкта оренди: 
1 поверх СЗШ № 72 на вул. Генерала Наумова, 35-а, загальна площа 82,80 кв.м. Вартість - 1428200,0 грн. 
Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) – 4259,13 грн, за 1 годину – 8,59 грн.

Запропонована заявником мета використання приміщень – проведення навчально-тренувальних 
спортивних занять. Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня після розміщення оголошення 
за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок 424-34-87.

Повідомлення про намір зміни тарифу
На виконання вимог ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», TOB «Сервіс на Саксаганського» 

повідомляє, що 30.10.2017р. до КМДА були подані для розрахунку нових економічно-об-
ґрунтованих планових тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкової території 
в розмірі 8,4617 грн/м кв. з ПДВ.

Більш детальну інформацію про структуру планового тарифу дивіться за посиланням: 
http://saksagansky.kiev.ua/ru/tarify.html.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 робочих днів, а саме з 30.10.2017р. 
по 17.10.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,70-а, тел./факс 044-287-01-24.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду приміщення 
1-го поверху площею 53,40 кв. м у будинку за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного,39 літ. А, вартість приміщення 
2205300,00 грн (без ПДВ), 18% від вартості майна, орендна плата за перший місяць оренди 33741,09 грн, на 
строк 2 роки 364 дні, для розміщення торговельного об'єкта з продажу непродовольчих товарів. Балансоутри-
мувач – Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Подільської РДА: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
14, тел. 425-11-90. Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви 
про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська районна в місті Києві державна 
адміністрація. Довідкова інформація за телефоном 485-18-87.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛІ» (надалі – Товариство; 
код ЄДРПОУ 00273910; 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.1) 
повідомляє про втрату печатки Товариства, відповідно до чого з 30.10.2017 
року вважати печатку Приватне акціонерне товариство «СПЕЦМЕБЛІ» іден-
тифікаційний код 00273910 недійсною.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

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. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 57425

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

«Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій 
громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках 
за ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна 
для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, 
залякування населення, зміни національної та соціальної 
структури суспільства. За період «Великого терору» на тери-
торії УРСР, за підрахунками істориків, було засуджено до 200 
000 осіб, з яких близько двох третин –  до розстрілу. Решту 
відправили до в’язниць та таборів (інші заходи покарання 
охоплювали менше 1%, звільнено було лише 0,3%).

довідководовідково

План підготовлено на виконання постанови уряду 
про затвердження Комплексної державної програми 
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 
громадян України, які переселилися з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення 
АТО в інші регіони України, на період до 2017 року.
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Держвиконавця затримано 
на хабарі у 11 тис. грн

У Києві проведуть єдиний День інформування 
з нагоди роковин Великого терору

Юних читачів запрошує 
«Казковий трамвайчик»

У Шевченківському 
та Дніпровському районах 
збудують артезіанські 
свердловини

СТОЛИЧНІ медики мають бути 
готовими до вчасного виявлення, 
лікування та запобігання розпо-
всюдженню особливо небезпечних 
інфекційних хвороб. На цьому на-
голосила директор Департаменту 
охорони здоров’я Валентина Гінз-
бург, коментуючи навчання з лік-

відації вогнища лихоманки Ебола, 
що відбулися в Олександрівській 
клінічній лікарні. 

«Оскільки найбільшою небез-
пекою хвороби Ебола є відсутність 
специфічних засобів профілактики 
та лікування, основним інструмен-
том попередження епідемії стане 

своєчасне виявлення та ізоляція 
людини з підозрою на дане захво-
рювання. За таких умов наявність 
чітко відпрацьованого алгоритму 
дій рятує не лише одного хворо-
го, а й ціле місто від небезпечної 
епідемії», – розповіла Валентина 
Гінзбург. 

За інформацією профільного 
департаменту, столиця сьогодні 
має всі необхідні ресурси для забез-
печення протиепідемічних заходів 
щодо попередження поширення 
інфекційних хвороб. Екстрена ме-
дична допомога укомплектована 
достатньою кількістю спеціальних 
костюмів, а також визначено госпі-
тальні бази для пацієнтів з підозрою 
на такі захворювання. Зокрема це 
інфекційне відділення Олександрів-
ської клінічної лікарні та інфекційне 
відділення Київської міської дитячої 
клінічної лікарні №1 

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ нагальних питань громадян 
України, які переселилися в столицю з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, розпорядженням КМДА 
(https://kievcity.gov.ua/news/55573.html) затверджено 
План заходів щодо їхньої підтримки, соціальної адап-
тації та реінтеграції на період до 2020 року. 

Документом передбачається комплексне забезпе-
чення переселених громадян необхідною медичною 
та гуманітарною допомогою, харчуванням і місцями 
для тимчасового проживання. Зокрема у приміщен-
нях установ та закладів системи соціального захисту 
населення облаштують тимчасове розміщення сімей 
такої категорії, у складі яких є особи з інвалідністю. 

Серед іншого, структурним підрозділам доручено 
організувати надання медичної та психологічної 

допомоги переселеним громадянам, здійснювати 
превентивні заходи для запобігання погіршенню 
їхнього фізичного та психічного здоров’я, проводити 
для них благодійні акції і конкурсно-розважальні 
програми для дітей та молоді  

КИЇВСЬКОЮ місцевою про-
куратурою № 7 спільно із спів-
робітниками ГУБКОЗ СБ України 
задокументовано протиправну 
діяльність старшого державно-
го виконавця Святошинського 
районного відділу ДВС міста 
Києва, який вимагав та одержав 
неправомірну вигоду за прий-
няття рішення про закриття 
виконавчого провадження без 
законних підстав. 

Зазначеного посадовця за-
тримано на гарячому після 
одержання від громадянки по-
над 11 тис. грн неправомірної 
вигоди. 

На даний час чиновнику по-
відомлено про підозру за ч. 3 ст. 
368 КК України (одержання не-
правомірної вигоди для себе за 
вчинення такою службовою осо-
бою в інтересах того, хто надає 
неправомірну вигоду будь-якої 
дії з використанням службового 
становища, поєднане з вимаган-
ням неправомірної вигоди). Ви-
рішується питання про обрання 
йому запобіжного заходу. 

Санкція статті передбачає по-
карання у вигляді позбавлення 
волі до 10 років з конфіскацією 
майна та позбавленням обіймати 
певні посади на строк до 3 років 

ДЕПАРТАМЕНТ суспільних комунікацій КМДА повідомляє 
про проведення з 1 до 3 листопада єдиного Дня інформування 
з нагоди роковин Великого терору. Як зазначили в управлінні 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, за-
значений захід проводиться на виконання Указу Президента 
України «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого 
терору – масових політичних репресій 1937-1938 років» від 
23.03.2017 р. № 75 для всіх структурних підрозділів КМДА та 
РДА, трудових колективів підприємств, установ та організацій 

У ДНІ шкільних канікул до 3 лис-
топада з 11.00 до 13.00 у столиці 
тривають осінні читання в «Каз-
ковому трамвайчику». Про це по-
відомили в КП «Київпастранс», 
яке спільно з Національною бі-
бліотекою України для дітей за-

прошують усіх охочих провести 
дозвілля разом. 

Участь зможуть узяти юні чи-
тачі віком від 3-х до 10 років. 
«Казковий трамвайчик» чекає на 
гостей на зупинці трамвая біля 
виходу зі станції метро «Конт-
рактова площа» на Подолі. 

Для юних відвідувачів перед-
бачено цікаву й насичену про-
граму: книжкові новинки, голосні 
читання, літературні вікторини, 
майстер-класи, настільні ігри, 
аквагрим та інші забавки. Родзин-
кою стануть театральні вистави в 
«Казковому трамвайчику». 

Більш детальну інформацію та 
розклад роботи можна знайти на 
сайтах Національної бібліотеки 
України для дітей та КП «Київ-
пастранс»  

НА ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКІЙ, 
25, на перетині вул. Січових 
Стрільців і Кудрявської у Шев-
ченківському, а також у сквері 
на вул. Попудренка у Дніпров-
ському районі збудують нові 
артезіанські свердловини малої 
продуктивності. Підписані від-
повідні розпорядження КМДА. 

Їх спорудження дозволить 
забезпечити функціонування 
бюветного комплексу та забез-
печить якісною питною водою 
значну частину населення цих 
районів. Замовником будівни-
цтва визначено СВКП «Київвод-
фонд», якому доручено отримати 
вихідні дані для проектування, 
визначити генеральні проектну 
та підрядну організації, розроби-

ти та затвердити документацію 
для виконання робіт. 

Кошти на будівництво перед-
бачені у Програмі економічного 
і соціального розвитку м. Києва 
на 2017 рік 

У столиці готові протистояти небезпечним 
інфекційним хворобам

У мерії затверджено план підтримки громадян 
із тимчасово окупованої території України 
та районів АТО
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