
ЗАПУСК II нитки Головного міського колектора 
– це яскраве свідчення того, що реформа децен-
тралізації дає громадам можливість здійснювати 
не лише «косметичні» зміни й невеличкі про-
екти, а при правильному підході й плануванні 

– впроваджувати системні й 
фундаментальні кошторисні 
ініціативи. Про це учора за-
явив віце-прем’єр-міністр 
– міністр регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко. 

«Житлово-комунальне господарство, яке 
дає стале функціонування систем життєзабез-
печення в містах, повинно бути пріоритетом 
кожного органу місцевого самоврядування. І 
саме такий пріоритет є в Києві, де створена си-
нергія зусиль керівництва, персоналу і фахівців. 
Завдяки вашій роботі, сьогодні кияни отримали 
стратегічно важливий інфраструктурний об’єкт, 
який забезпечить надійне водовідведення і 
покращить екологічний стан навколишнього 
середовища для понад 1,5 мільйона мешкан-
ців», — зазначив Геннадій Зубко. 

За його словами, фінансування об’єкта від-
бувалося за рахунок коштів ДФРР, державного і 
місцевого бюджетів. Всього на проект «Будівництво 
другої нитки Головного міського каналізаційного 
колектора у м. Києві» було витрачено понад 1 млрд 

грн, з яких: понад 330 млн грн – кошти ДФРР, 300 
млн грн – субвенції з Держбюджету і майже 441 
млн грн – бюджет столиці. 

У церемонії запуску та пе-
реключенні новозбудованої 
другої нитки Головного кана-
лізаційного колектора столиці 
взяв участь мер Києва Віталій 
Кличко. 

«Сьогодні ми запускаємо в 
роботу новозбудовану другу нитку Головного 
каналізаційного колектора Києва. Він збирає 
стоки з усього міста. Це один з найбільших 
інфраструктурних проектів за останні роки», 
— сказав міський голова під час відкриття. Він 
наголосив, що нова нитка замінить в експлу-
атації старий колектор, який ще у 1999 році 
був визнаний аварійним і давно потребував 
капітального ремонту. 

При цьому Віталій Володимирович під-
креслив, що подальша експлуатація старо-
го колектора могла спричинити масштабну 
екологічну катастрофу не лише в столиці, а 
й в масштабах всієї країни. Він нагадав, що у 
2015 році на вулиці Кирилівській стався об-
вал колектора через корозію, і кілька районів 
Києва на кілька днів залишалися без води. І 
тоді, лише завдяки оперативності ремонтників, 
вдалося швидко ліквідувати аварію – 24 години 

на добу працювали бригади «Метробуду» та 
«Київводоканалу». 

Голова КМДА зауважив, що того ж року сто-
лична влада відновила будівництво колектора-
дублера. За ці 2,5 року робіт виконано більше, 
ніж за попередніх 20 років. Адже спорудження 
другої нитки розпочалося ще у 1994 році, але 
практично нічого не було зроблено. «Для нас 
будівництво другої нитки стало стратегічним 
питанням. Колектор – один з найбільших та 
найважливіших інфраструктурних об’єктів міста 
після метрополітену. Якби сталася велика аварія 
на колекторі, то все місто могло залишитися без 
води», – наголосив очільник столиці. 

За його словами, загальна довжина другої 
нитки колектора складає майже 10 кілометрів, 
він приймає стоки від колекторів районного 
значення. При будівництві об’єкта викорис-
товувалися сучасні технології. Гарантію на 
цей колектор дають не менше 100 років. «Я 
дуже радий, що ми реалізували цей проект. Я 
можу з полегшенням зітхнути», – додав Віталій 
Кличко. Він відзначив, що на сьогодні завер-
шується переключення третьої – останньої 
черги нового колектора. 

Мер Києва подякував усім, хто причетний 
до втілення цього важливого проекту, – ко-
лективам «Метробуду» та «Київводоканалу» �

Стратегічний об’єкт

У Києві реалізували один з найбільших інфраструктурних проектів за 
останні роки. Учора в місті запустили II нитку Головного каналізаційного 
колектора, який замінить в експлуатації старий, що у 1999 році був 
визнаний аварійним і давно потребував капремонту. Будівництво нового 
об’єкта фінансувалося спільно коштом міського та державного бюджетів. 
Загальна вартість проекту становить понад мільярд гривень. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Близько 800 столичних 
будинків без тепла 
через прориви 
тепломереж 

Станом на учора, близько 800 будинків 
у місті залишаються без теплопоста-
чання через аварії на тепломережах. 
Про це учора заявив мер Києва Віталій 
Кличко у коментарі журналістам після 
урочистого відкриття ІІ нитки Головного 
міського каналізаційного колектора. 

«Ми почали підключення до опа-
лення два тижні тому, коли серед-
ньодобова температура опустилася 
нижче 8 градусів тепла. За останньою 
інформацією, близько 800 будинків 
були відключені від подачі тепла че-
рез аварійні ситуації, які виникли на 
тепломережах», – повідомив Віталій 
Кличко. 

Він наголосив, що прориви тепло-
мереж – це ситуація, з якою місто 
стикається щороку на початку опалю-
вального сезону, коли тиск у системі 
різко зростає. 

«Ми терміново у таких надзви-
чайних ситуаціях усуваємо прориви, 
ремонтуємо пошкоджені ділянки. І 
впевнений, що підключимо ці будинки 
у найближчий день-два. Я прошу ви-
бачення у тих, хто зараз без тепла, але 
ми в цілодобовому режимі усуваємо 
аварії. У нас надто застарілі комунікації 
теплозабезпечення, в оновлення яких 
кошти не вкладали десятки років», – 
наголосив мер Києва. 

У місті проведуть Kyiv 
Smart City Forum 2017 

Сьогодні о 9.00 розпочнеться Kyiv 
Smart City Forum 2017. Захід об’єднає 
ключових інтеграторів, кращих урба-
ністів, провідних інфраструктурних 
експертів зі всієї України, близького 
та далекого зарубіжжя. У рамках 
Форуму відбудуться панельні дис-
кусії із тем: безпечне місто та дороги, 
транспорт та інформаційно-комуні-
каційні технології міста, креативна 
економіка та культура міста, від-
новлювальна енергетика та енер-
гоефективність міста, е-демократія 
та відкритий уряд. 

Участь у заході візьмуть: міністр 
інфраструктури України Володимир 
Омелян, перший заступник голови КМДА 
Геннадій Пліс, радник зі стратегії та 
Smart City амбасадор Amsterdam Smart 
City Франс-Антон Вермаст, директор 
Департаменту інформаційно-комуніка-
ційних технологій КМДА Юрій Назаров, 
член консультаційної Ради з креативної 
економіки ООН, автор книги The creative 
economy: how people make money from 
ideas Джон Хокінс, керівник проекту ЄБРР 
IQ Energy Оксана Булгакова, керівник 
Центру розвитку інновацій НаУКМА, 
головний експерт групи «Електронна 
демократія» Реанімаційного пакету 
реформ Сергій Лобойко, голова Дер-
жавного агентства з питань електрон-
ного урядування України Олександр 
Риженко та інші.
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 �  У Києві урочисто запустили II нитку Головного 
каналізаційного колектора

Учора в столиці запустили II нитку Головного каналізаційного колектора, який замінить в Учора в столиці запустили II нитку Головного каналізаційного колектора, який замінить в 
експлуатації старий, що у 1999 році був визнаний аварійним і давно потребував капремонтуексплуатації старий, що у 1999 році був визнаний аварійним і давно потребував капремонту
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Київський міський голова
В. Кличко

6 Лідова Єлизавета 
Олексіївна

Спеціалізована 
школа  №49 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з географії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з французької мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з зарубіжної літератури (ІІІ місце)

7 Маєвська Катерина 
Сергіївна НВК Ліцей №38 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з правознавства (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з історії (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт МАН з 
математики (ІІ місце) 

8 Остапов Єгор Мак-
симович

Спеціалізована 
школа  №155 10

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
історії (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з історії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з географії (ІІ місце)

9 Роговська Ірина 
Вікторівна

Спеціалізована 
школа №102 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з української мови та літератури
(І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з історії  (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з правознавства (ІІІ місце)

10 Скорохода  Дар’я 
Ігорівна Школа №1 9

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з зарубіжної літератури (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з хімії (ІІІ місце)

11 Шматко Анастасія 
Андріївна Гімназія НПУ 11

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з англійської мови (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з історії (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт МАН з історії 
(І місце)
XXVI Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні» (учасник)

Про надання дозволу  
на створення органу самоорганізації  

населення «Комітет мікрорайону  
«Дубовий Гай»  

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 34/3041 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 22.05.2017 за 
№ 08/КО-5366, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 20.03.2017, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації 
населення та визначити його назву – «Комітет 
мікрорайону «Дубовий Гай».

2. Основними напрямами діяльності органу 
самоорганізації населення «Комітет мікрора-
йону «Дубовий Гай» у Солом’янському районі 
м. Києва є:

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

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

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

3. Надати органу самоорганізації насе-
лення «Комітет мікрорайону «Дубовий Гай» у 
Солом’янському районі м. Києва у межах тери-
торії його діяльності такі власні повноваження: 

3.1. Представляти разом з депутатами Ки-
ївської міської ради інтереси жителів мікрора-
йону у Київській міській раді, місцевих органах 
виконавчої влади. 

3.2. 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. 

3.3. Вносити у встановленому порядку про-
позиції до проектів програми соціально-еко-

номічного і культурного розвитку, бюджету 
міста Києва.

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

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

3.6. 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. 

3.7. Надавати допомогу навчальним за-
кладам, закладам та організаціям культури, 
фізичної культури і спорту у проведенні культур-
но-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.

3.8. Організовувати допомогу громадянам 
похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 110 (1789), п’ятниця, 3 листопада 2017 р.

9 Ляшенко  Денис 
Олександрович

Спеціалізована 
школа № 52 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної анімації (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної графіки (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з ВЕБ-дизайну   (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з інформаційних технологій в номінації 
«Офісні технології» (ІІ місце)

10 Нікітіна  Юлія 
Олексіївна Гімназія №178 10

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 біології (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної графіки (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної анімації (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з російської мови  та літератури 
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з правознавства  (ІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – 
захисту науково-дослідницьких робіт МАН з 
української мови  та літератури   (ІІ місце)

11 Рябоконь Максим 
Сергійович Ліцей № 142 11

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з фізики (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  
олімпіад з астрономії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології  (ІІ місце)
ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
астрономії  (ІІ місце)

12 Столярчук Єлизавета 
Олександрівна

ПЛ НТУУ «КПІ ім. 
Ігоря Сікорського» 9

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

13 Чілочі  Данііл Вла-
диславович

Спеціалізована 
школа №52 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  
олімпіад з комп’ютерної анімації  (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної графіки (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських  
олімпіад з ВЕБ-дизайну (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з інформаційних технологій в номінації 
«Офісні технології» (ІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – 
захисту науково-дослідницьких робіт МАН з 
інформатики (ІІІ місце)

14 Шевченко  Дар’я  
Валеріївна

Спеціалізована 
школа № 52 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної анімації (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з комп’ютерної графіки (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з інформаційних технологій в номінації 
«Офісні технології»  (ІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – 
захисту науково-дослідницьких робіт МАН з 
математики (ІІІ місце)  

Шевченківський район

1 Власов Владислав 
Ігорович Гімназія №48 11

ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції 
«Зарубіжна література» (І місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт МАН з 
математики (ІІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції 
«Релігієзнавство» (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олім-
піад з інформаційних технологій (ІІІ місце)

2 Гурська Катерина 
Сергіївна Гімназія №48 11

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
польської мови (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з польської мови (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з української мови та літератури
(ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології (ІІ місце)

3 Дубіцька  Яна 
Дмитрівна Гімназія «Престиж» 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з англійської мови (ІІ місце)
ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт МАН з хімії та 
біології (ІІІ місце)

4 Іщенко Олександра 
Максимівна Гімназія №153 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з іспанської мови (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олім-
піад з російської мови та літератури (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з біології (ІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з історії (ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з географії (ІІІ місце)

5 Ланько  Анна Ана-
толіївна Гімназія №153 10

ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з історії (І місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з російської мови та літератури
(ІІІ місце)
ІІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з географії (ІІІ місце)

Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 05.10.2017 № 164/3171. 
Початок у номері газети «Хрещатик» від 1.11.2017 р.
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№114 (5027)

Про розірвання договору оренди  
земельної ділянки  

від 20.03.2007 № 62-6-00389,  
укладеного між Київською міською  

радою та TOB НТП «Бонус-П»  
для будівництва, експлуатації та обслуговування  

об’єкта громадського харчування (кафе)  
на перетині вул. Братиславської  

та просп. Лісового  
в Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 157/3164 від 26 вересня 2017 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі», пунктів 8.4, 11.5 договору оренди 
земельної ділянки від 20.03.2007 № 62-6-00389, укладеного між Київською міською радою та TOB НТП «Бонус-П» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкта громадського харчування (кафе) на перетині вул. Братис-
лавської та просп. Лісового в Деснянському районі м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу  
скверу земельній ділянці,  

розташованій на вул. Жукова, 19-а  
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 26/3033 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», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», 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:

Про надання статусу скверу  
земельній ділянці орієнтовною  

площею 0,21 га,  
розташованій на  

вул. Преображенській, 22/9  
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 429/2651 від 1 червня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
частини третьої статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» з метою підвищення рекреацій-
ного потенціалу міста Києва, раціонального використання та забезпечення зелених насаджень, а також враховуючи 
звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про перейменування вулиці  
у Дніпровському районі  

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 183/3190 від 12 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 13 
листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати договір оренди земельної ді-
лянки площею 0,17 га (кадастровий номер 
8000000000:62:024:0014) від 20.03.2007  
№ 62-6-00389, укладений між Київською місь-
кою радою та TOB НТП «Бонус-П» для будівни-
цтва, експлуатації та обслуговування об’єкта 
громадського харчування (кафе) на перетині 
вул. Братиславської та просп. Лісового в Дес-
нянському районі м. Києва на підставі рішення 
Київської міської ради від 22.02.2007 № 209/870 
«Про передачу товариству з обмеженою відпо-
відальністю науково-технічному підприємству 
«Бонус-П» земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об’єкта громад-
ського харчування (кафе) на перетині вул. Бра-
тиславської та просп. Лісового в Деснянському 
районі м. Києва».

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Вчинити організаційно-правові дії щодо 
зняття з реєстрації договору оренди, визначеного 
пунктом 1 цього рішення.

2.2. Проінформувати TOB НТП «Бонус-П» про 
прийняття цього рішення у семиденний строк з 
моменту набрання ним чинності.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельній ділянці пло-
щею 0,42 га, розташованій на вул. Жукова, 19-а 
у Деснянському районі м. Києва (кадастровий 
номер: 8000000000:62:032:0003), згідно з до-
датком до цього рішення (план-схема додається).

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

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

2.2 У місячний термін з дня набрання чин-
ності рішенням про надання земельної ділянки 
у користування вжити заходів щодо держав-
ної реєстрації права постійного користування 
земельною ділянкою, 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 рі-

шенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№ 806/3381 (із змінами та доповненнями), 
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. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішен-
ня покласти на постійну комісію Київської 
міської ради з питань екологічної політики та 
на постійну комісію Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та зем-
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
орієнтовною площею 0,21 га, розташованій на 
вул. Преображенській, 22/9 у Солом’янському 
районі м. Києва згідно з додатком до рішення 
(план-схема додається).

2. Внести зміни до рішення Київської міської 
ради від 19.07.2005 №806/3381 «Про затвер-
дження Програми земельної зони м. Києва до 
2010 року та концепції формування земельних 
насаджень в центральній частині міста» (із 
змінами та доповненнями), а саме: додати 

сквер згідно пункту 1 цього рішення до переліку 
скверів Солом’янського району.

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

3. Комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Солом’янського району 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
здійснити адміністративно-правові заходи 

1. Перейменувати вулицю Миколи Лебедєва у 
Дніпровському районі на вулицю Юрія Поправки.

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністра-
ції) розробити та подати на розгляд Київської 
міської ради у місячний строк з дня прийняття 
цього рішення проект рішення Київської міської 
ради про внесення змін до офіційного довідника 
«Вулиці міста Києва», затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 22 січня 2015 року 
№34/899 «Про затвердження офіційного довід-
ника «Вулиці міста Києва» відповідно до пункту 

1 цього рішення.
4. Департаменту містобудування та архі-

тектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поімено-
ваних об’єктів у місті Києві положення пункту 
1 цього рішення.

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

6. 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

воїнів та військовослужбовців, малозабез-
печеним та багатодітним сім’ям, а також 
самотнім громадянам, дітям-сиротам та ді-
тям, позбавленим батьківського піклування, 
вносити пропозиції з цих питань до Київської 
міської ради.

 3.9. 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. 

3.10. Сприяти правоохоронним органам 
відповідно до законодавства у забезпеченні 
охорони громадського порядку. 

3.11. Розглядати звернення громадян, вести 
прийом громадян.

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

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

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

4. Орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Дубовий Гай» у Солом’янському районі 
м. Києва набуває власних повноважень після його 
легалізації у виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) у 
порядку, встановленому статтею 13 Закону України 
«Про органи самоорганізації населення».

5. Визначити, що орган самоорганізації на-
селення «Комітет мікрорайону «Дубовий Гай» 
у Солом’янському районі м. Києва діє у межах 
території багатоповерхових будинків за такими 
адресами:

5.1. Проспект Повітрофлотський, №№ 33/2, 
34, 36, 37-а, 38, 42, 46, 48/2, 62.

5.2. Вулиця Авіаконструктора Антонова,  
№ 2/32 корпус 1, № 2/32 корпус 2, № 2/32 корпус 
3, № 2/32 корпус 4, № 2/32 корпус 4-а, № 2/32 
корпус 5, № 2/32 корпус 6, № 2/32 корпус 7,  
№ 2/32 корпус 8, №№ 3, 7, 9, 11, 13. 

5.3. Вулиця Соціалістична, № 2/4.
5.4. Вулиця Вузівська, №№ 4, 4 корпус 1.
5.5. Бульвар Чоколівський, №№ 4, 6, 8, 10, 

12, 14.
5.6. Проспект Лобановського Валерія,  

№№ 5, 5-а, 7/2.
6. Органу самоорганізації  населен-

ня «Комітет мікрорайону «Дубовий Гай» у 
Солом’янському районі м. Києва у місячний 
термін після легалізації направити до секре-
таріату Київської міської ради копії таких 
реєстраційних документів: положення про 
орган самоорганізації населення, підтвер-
дження 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 на-
селення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю ор-
гану самоорганізації населення «Комітет мі-
крорайону «Дубовий Гай» у Солом’янському 
районі м. Києва у межах своїх повноважень 
здійснюють Київська міська рада та виконавчий 
орган Київської 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

щодо оформлення права постійного землеко-
ристування земельною ділянкою орієнтовною 
площею 0, 21 га на вул. Преображенській, 22/9 
у Солом’янському районі м. Києва.

4. Доручити Київському комунальному 
об’єднанню зеленого будівництва та експлуа-
тації земельних насаджень міста «Київзеленбуд» 
виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення та благоустрою земель-
ної ділянки орієнтовною площею 0,21 га на  
вул. Преображенській, 22/9 у Солом’янському 
районі м. Києва.

4.2. Розглянути можливість залучення коштів 
меценатів для створення скверу на вул. Пре-
ображенській, 22/9 у Солом’янському районі 
м. Києва.

4.3. Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) забезпечити в 
установчому порядку фінансування заходів, 
передбачених пунктами 2 та 3 цього рішення.

5. Опублікувати це рішення Київради в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик» в установ-
леному порядку.

6. 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
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Про звернення Київської міської ради  
до Верховної Ради України щодо впорядкування  

організації та діяльності хостелів
Рішення Київської міської ради № 175/3182 від 5 жовтня 2017 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на розі вулиць Борщагівської,  

Академіка Янгеля та Політехнічної  
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 28/3035 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 самовря-
дування в Україні», абзацу 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на 
окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господар-
ства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 05.10.2017 № 176/3183

 Звернення  
Київської міської ради до Верховної Ради України стосовно внесення 

зміни до статті 13 Закону України «Про Національну поліцію»

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 05.10.2017 № 175/3182

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України  
щодо впорядкування організації та діяльності хостелів

1. Направити звернення Київської міської 
ради до Верховної Ради України щодо впоряд-
кування організації та діяльності хостелів згідно 
з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в 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

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
загальною площею 0,9356 га, розташованій на 
розі вулиць Борщагівської, Академіка Янгеля та 
Політехнічної у Солом’янському районі м. Києва, 
згідно з додатком до цього рішення (план-схема 
додається).

2. Надати скверу на розі вулиць Борща-
гівської, Академіка Янгеля та Політехнічної у 
Солом’янському районі м. Києва назву «Сквер 
«Поляна».

3. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 
та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затвердженої рі-
шенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№806/3381 (із змінами та доповненнями), 
включивши до таблиці 2 «Озеленені території 
загального користування міста Києва, що відпо-
відають типологічним ознакам та планувальним 
вимогам (Солом’янський район. Сквери)», 

земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього 
рішення, в такій редакції:

55 На розі вулиць Борщагівської, Академіка 
Янгеля та Політехнічної (Сквер «Поляна»)

0,94

4. Оприлюднити  це  рішення   в  газеті  Ки-
ївської  міської  ради «Хрещатик».

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на постійну 
комісію Київської міської ради з питань місто-
будування, архітектури та землекористування 
та на постійну комісію Київської міської ради з 
питань місцевого самоврядування, міжнародних 
та регіональних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

У порядку, визначеному рішенням Київської 
міської ради від 08 жовтня 2015 року № 103/2006 
«Про затвердження Положення про порядок 
подання та розгляду електронних петицій», по-
стійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики розглянуто та опрацьовано 
електронну петицію      № 4226 щодо створення 
у м. Києві окремого підрозділу зоополіції. 

На засіданні постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики 26.10.2016 
(протокол № 20) було заслухано інформацію 
профільних структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), до повноважень яких 
належить вирішення порушених питань, та під-
тримано зазначену петицію.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження» 
та Закону України «Про Національну поліцію» 
структурні підрозділи Національної поліції Укра-
їни здійснюють нагляд за дотриманням вимог 
чинного законодавства України, забезпечують 
особисту безпеку громадян, виявляють право-
порушення за особистою участю у їх розкритті, 
розшуку, затриманні або арешті осіб, які вчинили 
правопорушення.

Згідно з підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 Правил 
утримання домашніх собак та котів в місті Києві, 

затверджених рішенням Київської міської ради                    
від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912, структурні 
підрозділи Міністерства внутрішніх справ України 
у місті Києві уповноважено на документування 
правопорушень у сфері утримання тварин та 
передачу адміністративних матеріалів до від-
повідних органів згідно із законодавством для 
притягнення до адміністративної відповідаль-
ності винних осіб.

На сьогодні можливість створення такої 
окремої структури як зоополіція не передбачена 
законодавством України та потребує регламен-
тування нормативно-правовими актами України. 

З метою захисту домашніх та безпритульних 
тварин від жорстокого поводження та поперед-
ження нападів агресивних тварин на людей 
Київська міська рада звертається з проханням 
до Верховної Ради України внести  зміну до 
статті 13 Закону України «Про Національну по-
ліцію» такого змісту:

«Частину третю статті 13 Закону України «Про 
Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради 
України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) доповнити 
пунктом 7 такого змісту: «7) зоополіція».

Київський міський голова
В. Кличко

Ситуація, що склалася на ринку послуг тим-
часового проживання в місті Києві та інших на-
селених пунктах України, на сьогодні видається 
загрозливою. Останнім часом почастішали ви-
падки використання житлових приміщень в якості 
об’єктів тимчасового розміщення, так званих 
хостелів, міні-готелів, приватних гуртожитків 
(далі – хостели), що, безумовно, призводить до 
порушення прав інших мешканців будинків, що 
проживають у суміжних з хостелами приміщеннях.

Не меншої шкоди завдають економіці хос-
тели, які не працюють на законних підставах 
як суб’єкти підприємницької діяльності, таким 
чином не сплачуючи відповідні податки та збори, 
отримуючи незаконну конкурентну перевагу над 
сумлінними учасниками ринку.

Водночас, відсутність належного контролю 
за діяльністю хостелів часто має наслідком 
порушення санітарно-гігієнічних норм, затвер-
джених для місць спільного проживання. Відсут-
ність реєстраційного контролю за мешканцями 
хостелів негативно впливає на правопорядок. А 
використання ними комунальних послуг часто 
без відповідних лічильників (вода, газ, ліфти) 
викликає диспропорції в справедливому роз-
поділі вартості зазначених послуг.

Поширена практика використання не за 
призначенням квартир у багатоквартирних жит-
лових будинках, зокрема закладів тимчасового 
проживання, насамперед пов’язана з тим, що 
в Україні досі діє Житловий кодекс Української 
PCP від 30 червня 1983 року (далі – Житловий 
кодекс), який змінювався у частинах, що не 
стосувалися зазначеного питання. Крім того, 
порушена проблема не знайшла належного 
правового регулювання і в інших законодавчих 
актах, ухвалених за роки незалежності України.

Так, відповідно до статті 6 Житлового кодексу 
жилі будинки і жилі приміщення призначаються 
для постійного проживання громадян, а також 
використання у встановленому порядку як служ-
бових жилих приміщень і гуртожитків.

Згідно зі статтею 383 Цивільного кодексу 
України власник жилого будинку, квартири має 
право використовувати помешкання для влас-
ного проживання, проживання членів своєї сім’ї, 
інших осіб і не має права використовувати його 
для промислового виробництва. (Слід звернути 
увагу на те, що вказане обмеження поширюється 
лише на промислове виробництво, яке за своєю 
суттю є процесом перероблення, який «вико-
ристовують для виготовлення нової продукції, 
оброблення товарів, які були у використанні, 
надання промислових послуг).

Відповідно до Державних будівельних норм 
(ДБН В2.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові 
будинки. Основні положення», затверджених 
наказом Держбуду України від 18 травня 2005 
року №80) допускається розміщення нежитлових 
приміщень, які використовуються для здійснення 
господарської діяльності, у першому, другому і 
цокольному поверхах житлових будинків. Крім 

того, на верхньому житловому поверсі (у тому 
числі мансардному) допускається розміщення 
творчих майстерень художників та архітекторів.

Необхідно зауважити, що статтею 8 Житлового 
кодексу передбачено, що у виняткових випадках 
може здійснюватися переведення жилих бу-
динків і жилих приміщень у нежилі за рішенням 
виконавчих органів міських та обласних рад.

Водночас, в більшості випадків переоблад-
нання приміщень здійснюється без дотримання 
встановлених правил та норм, зокрема правил 
пожежної безпеки. В той же час щоденне від-
відування закладів тимчасового проживання 
громадян великою кількістю осіб призводить 
до підвищеного навантаження на комунікації 
та встановлене обладнання (зокрема ліфти). 
Нехтування власниками та/або користувачами 
приміщень в багатоповерхових житлових будин-
ках правилами пожежної безпеки ускладнює 
швидку евакуацію мешканців будинків та інших 
осіб, що знаходяться в будинку, а, отже, створює 
загрозу їх життю та здоров’ю.

Відповідальність за порушення правил ко-
ристування жилими будинками і жилими при-
міщеннями передбачена статтею 150 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 
Зокрема, відповідно до положень зазначеної 
статті порушення правил експлуатації жилих 
будинків та жилих приміщень тягне за собою 
попередження або накладення штрафу на гро-
мадян від одного до трьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і попередження 
або накладення штрафу на посадових осіб – від 
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

У той же час передбачене законодавством 
регулювання не сприяє забезпеченню прав 
мешканців житлових будинків, їх безпеки, до-
триманню встановлених правил та норм ви-
користання приміщень.

Згідно з частиною першою статті 93 Кон-
ституції України право законодавчої ініціативи 
у Верховній Раді України належить, зокрема, 
народним депутатам України.

Враховуючи вищенаведене, Київська міська 
рада звертається до Верховної Ради України 
з проханням, по-перше, визначити правовий 
статус хостелів і подібних об’єктів надання по-
слуг тимчасового проживання.

По-друге, розробити чіткий порядок реє-
страції, розміщення та функціонування хостелів 
на території населених пунктів України і, таким 
чином, унеможливити або жорстко регламен-
тувати розміщення хостелів у жилих будинках.

По-третє, запровадити механізм контролю 
за діяльністю хостелів і розробити дієву сис-
тему штрафів та інших санкцій за порушення 
попередньо зазначеного порядку.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради  
до Верховної Ради України стосовно внесення зміни  

до статті 13 Закону України «Про Національну поліцію» 
Рішення Київської міської ради № 176/3183 від 5 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України – 
місто-герой Київ», статті 32 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», підпункту 10.1.2 пункту 
10.1 Правил утримання домашніх собак та котів в місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 
жовтня 2007 року №1079/3912, з метою захисту домашніх та безпритульних тварин від жорстокого поводження та 
попередження нападів агресивних тварин на людей Київська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Направити звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України стосовно внесення 
змін до статті 13 Закону України «Про Національну 
поліцію» згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в 
газеті Київської міської ради «Хрещатик».

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

Київський міський голова
В. Кличко

 Додаток
до рішення Київської міської ради 

від  05.10.2017  № 168/3175

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України  
щодо встановлення державного свята – Дня Державного  

Прапора України 24 липня

Про звернення Київської міської ради  
до Верховної Ради України  

щодо встановлення державного свята –  
Дня Державного Прапора України 24 липня 
Рішення Київської міської ради № 168/3175 від 5 жовтня 2017 року

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 92 Конституції України та з метою врегулювання питання відзначення 
державного свята – Дня Державного Прапора України на законодавчому рівні Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

В умовах розвитку сьогодення, підвищеного 
рівня патріотизму громадян України нагальною 
є потреба консолідації суспільства, у тому числі 
довкола історичного минулого, національних 
цінностей і вікових традицій. Особлива роль у 
цьому процесі належить встановленню держав-
них свят, які можуть бути чинником відновлення 
історичної пам’яті українського народу, джере-
лом громадянсько-патріотичного становлення 
суспільства та формування почуття гордості за 
Батьківщину.

Однією із нагальних потреб, напередодні 
відзначення свята Дня Незалежності України, 
є потреба унормувати день відзначення Дер-
жавного Прапора України, адже три державні 
символи – Герб, Гімн і Прапор – є не лише 
атрибутами влади у країні чи на міжнародній 
арені, але й уособленнями національної єдності.  

На сьогодні у країні встановлено День Дер-
жавного Прапора України відзначати щорічно 23 
серпня, що регламентовано Указом Президента 
України від 23.08.2004 №987/2004 «Про День 

1. Направити звернення Київської міської 
ради до Верховної Ради України щодо вста-
новлення державного свята – Дня Державного 
Прапора України 24 липня згідно з додатком до 
цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це звернення у 
газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. 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
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Додаток 1
до рішення Київської міської ради 

від 05.10.2017 № 171/3178

Перелік майна, державного підприємства «Дорожна станція переливання 
крові Південно-Західної залізниці», що закріплюється на праві оператив-

ного управління за Київським міським центром крові

№ 
з/п Найменування Інвентарний номер Первісна вартість (грн)

1. Будинки та споруди:

1.1. Основний корпус (літера А) 10310005 12 869 811,00

1.2. Лабораторія СНІД (літера Б) 10310010 155 769,00

1.3. Адміністрація (літера Г) 10310011 355 557,00

1.4. Господарське приміщення (літера Д) 10310012 237 582,00

1.5. Гараж (літера Е) 10310013 23 679,00

1.6. Бесідка 10310014 10 000,00

1.7. Бесідка 10310015 10 000,00

1.8. Ангар металевий 10310016 4 704,00

1.9. Східці металеві 10310017 14 964,00

1.10. Огорожа металева 10310018 29 000,00

1.11. Підпірні стінки 10310019 5 649,00

1.12. Ворота автоматичні 10310020 5 356,00

1.13. Асфальтове покриття 10310021 81 900,00

1.14. Покриття тротуарів 10310022 29 912,00

2. Пожежна сигналізація 10420001 1 637 917,00

3. Охоронна сигналізація 10420002 285 624,00

4. Водоочисна станція 10420003 767 396,00

5. Електрощитова з агрегатом живлення 10610017 353 153,00

6. Каналізація 10420016 1 269 284,00

7. Електромережа 10610001 91 053,00

8. Трансформатор 10610002 15 830,00

9. Трансформатор 10610003 15 830,00

10. Багаторічні насадження, які обліковуються 
на балансі 14 464,00

11. Обладнання, яке обліковується на балансі 4 237 863,00

12. Транспортні засоби, які обліковуються на 
балансі 54 750,00

13. Інструменти та інвентар, які обліковуються 
на балансі 862 566,00

ВСЬОГО: 23 419 813,00

Додаток 2
до рішення Київської міської ради 

від 05.10.2017 № 171/3178

Перелік майна за рахунок вартості  
якого визначається розмір  

статутного капіталу комунального  
некомерційного підприємства  

«Київський міський центр крові» виконавчого  
органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)

№ 
з/п Найменування Інвентарний 

номер
Одиниці ви-

міру Кількість Балансова 
вартість (грн)

14. Крісло донорське КД-1 10639644 шт. 1 2736

15. Крісло донорське КД-1 10639645 шт. 1 2736

16. Крісло донорське КД-1 10639646 шт. 1 2736

17. Крісло донорське КД-1 10639647 шт. 1 2736

ВСЬОГО: 10944

Про деякі питання пов’язані з утворенням комунального 
некомерційного підприємства «Київський міський центр 

крові» виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської  міської  державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 171/3178 від 5 жовтня 2017 року

Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 
30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 07 жовтня 2015 року  № 1101-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів 
та підприємства охорони здоров’я у власність територіальних громад міст», рішення Київської міської ради від 14 
травня 2015 року № 466/1330 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров’я», розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2016 року № 35 «Про утворення 
комісії з питань передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Дорожна станція переливання 
крові Південно-Західної залізниці» (код ЄДРПОУ 22905842) з державної у комунальну власність  територіальної  
громади  міста  Києва»,  від  20 травня 2016 року № 343 «Про затвердження акта приймання-передачі цілісного 
майнового комплексу державного підприємства «Дорожна станція переливання крові Південно-Західної залізниці» 
та з метою ефективного використання комунального майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

Про створення комунального закладу  
«Дошкільний навчальний заклад № 13  
Шевченківського району міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 169/3176 від 5 жовтня 2017 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», статей 12, 16 Закону України «Про 
дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року №209/7546 «Про делегування повно-
важень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті 
Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення потреб мешканців Шевченківського району 
міста Києва в дошкільній освіті Київська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 5.3.   Затвердити передавальні акти у вста-
новленому порядку.

 5.4. Закріпити за комунальним некомерцій-
ним підприємством «Київський міський центр 
крові» виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 
праві оперативного управління майно закладів 
охорони здоров’я, які припиняються відповідно 
до пункту 2 цього рішення.

 5.5.  Затвердити Статут комунального не-
комерційного підприємства «Київський міський 
центр крові» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
за погодженням з постійною комісією Київської 
міської ради з питань охорони здоров’я та со-
ціального захисту.

 5.6. Привести у відповідність до цього рішення 
свої розпорядження.

 6. Комісіям скласти передавальні акти та 
подати їх на затвердження виконавчому ор-
гану Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації).

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

 1. Закріпити на праві оперативного управління 
за Київським міським центром крові (код ЄДРПОУ 
01994066) майно державного підприємства 
«Дорожна станція переливання крові Півден-
но-Західної залізниці» (код ЄДРПОУ 22905842) 
згідно з додатком 1 до цього рішення.

 2. Утворити без права приватизації кому-
нальне некомерційне підприємство «Київський 
міський центр крові» виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) шляхом злиття державного 
підприємства «Дорожна станція переливання 
крові Південно-Західної залізниці» (код ЄДРПОУ 
22905842) та  Київського міського центру крові 
(код ЄДРПОУ 01994066).

 3. Встановити, що:
 3.1. Комунальне некомерційне підприємство 

«Київський міський центр крові» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) є правонаступником 
майна, прав та обов’язків закладів охорони 
здоров’я, які припиняються відповідно до пункту 
2 цього рішення.

 3.2. Строк заявлення кредиторами своїх вимог 
до державного підприємства «Дорожна станція 
переливання крові Південно-Західної залізниці», 
Київського міського центру крові становить два 
місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення юридичних осіб, 
зазначених у пункті 2 цього рішення.

4. Визначити розмір статутного капіталу 
комунального некомерційного підприємства 
«Київський міський центр крові» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) у сумі 10 944, 00  
(десять тисяч дев’ятсот сорок чотири грн  
00 коп.) гривень за рахунок вартості майна згідно 
з додатком 2 до цього рішення.

 5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації):

 5.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо виконання пункту 2 цього рішення.

 5.2. Утворити комісії з реорганізації державно-
го підприємства «Дорожна станція переливання 
крові Південно-Західної залізниці»,  Київського 
міського центру крові шляхом злиття.

1. Створити комунальний заклад «Дошкіль-
ний навчальний заклад № 13 Шевченківсько-
го району міста Києва» за адресою: м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 29.

2. Передати комунальний заклад «Дошкільний 
навчальний заклад № 13 Шевченківського району 
міста Києва» до сфери управління Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Шевченківській районній в місті Києві 
державній адміністрації:

3.1.   Здійснити організаційно-правові заходи, 
пов’язані з виконанням пункту 1 цього рішення.

3.2. Затвердити статут комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад №13 Шевчен-
ківського району міста Києва».

3.3. Забезпечити функціонування комуналь-
ного закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№13 Шевченківського району міста Києва» в 
межах видатків по галузі «Освіта», передбачених 
Шевченківській районній в місті Києві державній 
адміністрації на відповідний рік.

4. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

5.  Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

Державного Прапора України». Проте відповідно 
до пункту 7 частини другої статті 92 Конституції 
України державні свята встановлюються ви-
ключно законами. Саме тому Київська міська 
рада звертається до Верховної Ради України 
щодо встановлення державного свята – Дня 
Державного Прапора України відповідно до 
чинного законодавства і пропонує відзначати 
свято щорічно 24 липня.

24 липня 1990 року вперше після десятиліть 
перерви над українською столицею був підня-
тий синьо-жовтий стяг, попри факт існування 
Радянського Союзу й опір комуністичної пар-
тії. Це доленосне рішення ухвалили депутати 
Київської міської ради ХХІ скликання: за нього 
проголосувало 13 членів президії з 22-ох при-
сутніх. Встановлення українського прапора над 
столицею 24 липня 1990 року супроводжувалося 
масовими мітингами на підтримку ідеї неза-
лежності України. За протокольним рішенням 
президії Київської міської ради о 19.00 над 
адміністративною будівлею міськради було 
піднято поруч із державним прапором УРСР 
український національний синьо-жовтий прапор.

Відзначення на державному рівні Дня Дер-
жавного Прапора України 23 серпня не має 
історичного підґрунтя – цього дня не відбулося 
жодної події на державному рівні, пов’язаної із 
державним жовто-блакитним символом. По-
милково вважається, що 23 серпня 1991 року, 
напередодні проголошення Акта про незалеж-
ність, прапор було внесено до зали Верховної 

Ради України. Натомість офіційний документ, 
а саме: стенограма засідання парламенту 24 
серпня того ж року свідчить про те, що полотни-
ще внесли саме 24 серпня 1991 року і вже після 
цього голосували за відродження української 
державності. Це також зафіксовано у кадрах 
архівної медіахроніки.

Також однією з вагомих причин не відзначати 
День Державного Прапора України 23 серпня 
є проголошення Європарламентом 23 серпня 
Європейським днем пам’яті жертв сталінізму і 
нацизму – на згадку про укладений цього дня в 
1939-му пакт Молотова-Ріббентропа.

Зважаючи на те, що окремим Законом засу-
джено нацистський та комуністичний тоталітарні 
режими, Україна зобов’язана долучатися до 
світової практики вшанування пам’яті 23 серпня 
жертв злочинів сталінізму і нацизму. Святкування 
Україною Дня Державного Прапора України 
в день, коли вся Європа вшановує пам’ять 
жертв сталінізму і нацизму, створює дисонанс 
з інтеграційними процесами та намірами Укра-
їни приєднатись до сім’ї країн європейської 
співдружності.

У зв’язку з цим Київська міська рада зверта-
ється до Верховної Ради України з проханням 
прийняти єдине правильне рішення і встановити 
на законодавчому рівні 24 липня державним 
святом – Днем Державного Прапора України.

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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

від 12.10.2017  № 181/3188

Перелік нових вулиць м. Києва, які найменовуються

№ 
п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Голосіївський район

1. вулиця Проектна 12810 (вклю-
чає вулицю Свято-Георгіївську) вулиця Назарія Яремчука від вулиці Проектної 12987 до вулиці Костянтина Хохлова 

2. вулиця Проектна 12811 вулиця Остапа Вересая від вулиці Проектної 12810 до вулиці Проектної 12987

3. вулиця Проектна 12980 вулиця Віктора Зарецького від вулиці Проектної 12983 до кінця забудови

4. вулиця Проектна 12981 вулиця Бориса Матюшенка від вулиці Лісоводної до Столичного шосе

5. вулиця Проектна 12982 вулиця Володимира Науменка від вулиці Лісоводної до вулиці Проектної 12983

6. вулиця Проектна 12983 вулиця Андрія Ніковського від вулиці Любомирської до Столичного шосе

7. вулиця Проектна 12984 вулиця Сергія Остапенка від вулиці Проектної 12983 до вулиці Лісоводної

8. вулиця Проектна 12985 вулиця Олександра Осецького від вулиці Бродівської до вулиці Риболовецької

9. вулиця Проектна 12986 вулиця Миколи Левитського від провулку Залужного до вулиці Бродівської

10. вулиця Проектна 12987 вулиця Валентина Отаман-
ського від вулиці Любомирської до провулку Залужного

11. вулиця Проектна 12989 вулиця Миколи Рябовола від вулиці Любомирської до вулиці Проектної 12990

12. вулиця Проектна 12990 вулиця Максима Славинського від вулиці Проектної 12988 до Столичного шосе

13. вулиця Проектна 12991 вулиця Михайла Петренка від Столичного шосе до вулиці Проектної 12990

14. вулиця Проектна 12992 вулиця Олександра Удовиченка від вулиці Вітавської до вулиці Проектної 12990 

15. вулиця Проектна 12993 вулиця Анатолія Кентія від вулиці Проектної 12991 до вулиці Проектної 12994

16. вулиця Проектна 12994 вулиця Ігоря Диченка від вулиці Проектної 12991 до Столичного шосе

17. вулиця Проектна 12995 вулиця Бориса Тена від вулиці Бродівської до вулиці Проектної 12996

18. вулиця Проектна 12996 вулиця Князя Вітовта від вулиці Проектної 12995 до вулиці Академіка Заболот-
ного

19. вулиця Проектна 12997 вулиця Сергія Шелухіна від вулиці Лазурної до вулиці Проектної 12996 

20. вулиця Проектна 12999 (вклю-
чає провулок Лазурний) вулиця Андрія Меленського від вулиці Бродівської до вулиці Проектної 12998

21. вулиця Проектна 13000 вулиця Артемія Веделя від вулиці Бродівської до вулиці Проектної 13001 

22. вулиця Проектна 13001 вулиця Володарська від вулиці Бродівської до кінця забудови

23. вулиця Проектна 13042 вулиця Григорія Голоскевича від Дніпропетровського шосе до вулиці Рябова Олега

24. вулиця Проектна 13043 вулиця Феодосія Печерського від вулиці Проектної 13042 до вулиці Рябова Олега (пів-
кільцем)

Про найменування нових вулиць  
у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 181/3188 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про найменування нових вулиць  
у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 180/3187 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.10.2017 № 180/3187

Перелік нових вулиць м. Києва, які найменовуються

№ 
п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Деснянський район

1. вулиця Проектна 13063 вулиця Івана Рогача від вулиці Проектної 13064 до вулиці Лазурної

2. вулиця Проектна 13064 вулиця Ореста Чемеринського від вулиці Проектної 13063 до вулиці Проектної 13065

3. вулиця Проектна 13065 вулиця Павла Филиповича від вулиці Ушицької до вулиці Лазурної

4. вулиця Проектна 13066 вулиця Михайла Білинського від вулиці Проектної 13075 до провулку Радистів

5. вулиця Проектна 13067 вулиця Василя Біднова від вулиці Ушицької до провулку Радистів

6. вулиця Проектна 13069 вулиця Роберта Конквеста від вулиці Проектної 13074 до кінця забудови

7. вулиця Проектна 13070 вулиця Родини Вороних від вулиці Радистів до кінця забудови

8. вулиця Проектна 13071 вулиця Ярослави Стецько від вулиці Проектної 13070 до вулиці Проектної 13072

9. вулиця Проектна 13072 вулиця Григорія Косинки від вулиці Радистів до вулиці Проектної 13073

10. вулиця Проектна 13073 вулиця Владлена Кузнецова від вулиці Проектної 13074 до провулку Соснового, 2

11. вулиця Проектна 13074 вулиця Леся Танюка від вулиці Проектної 13072 до вулиці Проектної 13075

12. вулиця Проектна 13075 вулиця Євгена Плужника від вулиці Радистів до вулиці Проектної 13076

13. вулиця Проектна 13076 вулиця Дмитра Загула від вулиці Путивльської до провулку Садового, 6

14. вулиця Проектна 13077 вулиця Іси Мунаєва від вулиці Радистів до провулку Радистів, 1

15. вулиця Проектна 13078 вулиця Степана Витвицького від проспекту Броварського до вулиці Бобринецької

Про перейменування провулку  
у Солом’янському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 179/3186 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про зменшення розміру пайової участі товариству  
з обмеженою відповідальністю «ДБК-ПАРТНЕР»

Рішення Київської міської ради № 173/3180 від 5 жовтня 2017 року
Відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у роз-

витку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року  
№ 411/1415, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 08 серпня 2017 року № 944 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва майна, створеного в результаті будівництва дошкільного навчального закладу на 280 місць на вул. Миколи 
Закревського, 99-а у Деснянському районі міста Києва», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 25.10.2007 № 1079/3912  

«Про врегулювання питань утримання  
та поводження з собаками і котами в м. Києві»

Рішення Київської міської ради № 172/3179 від 5 жовтня 2017 року
Відповідно до Конституції України, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 

другої статті 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», статті 5 Закону України «Про забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Регламенту Київської міської ради, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 579/579, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у Голосіївському 
районі згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністра-
ції) розробити та подати на розгляд Київської 
міської ради у місячний строк з дня прийняття 
цього рішення проект рішення Київської міської 
ради про внесення змін до офіційного довідника 
«Вулиці міста Києва», затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 22 січня 2015 року 
№34/899 «Про затвердження офіційного довід-
ника «Вулиці міста Києва» відповідно до пункту 
1 цього рішення.

4. Департаменту містобудування та архі-
тектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поімено-
ваних об’єктів у місті Києві положення пункту 
1 цього рішення.

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

6. 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. Найменувати нові вулиці у Деснянському 
районі згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) роз-
робити та подати на розгляд Київської міської 
ради у місячний строк з дня прийняття цього 
рішення проект рішення Київської міської ради 
про внесення змін до офіційного довідника «Вулиці 
міста Києва», затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 22 січня 2015 року №34/899 «Про 
затвердження офіційного довідника «Вулиці міста 
Києва» відповідно до пункту 1 цього рішення.

4. Департаменту містобудування та архі-
тектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поімено-
ваних об’єктів у місті Києві положення пункту 
1 цього рішення.

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

6. 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. Перейменувати провулок Краснодонський 
у Солом’янському районі на провулок Кучмин Яр.

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністра-
ції) розробити та подати на розгляд Київської 
міської ради у місячний строк з дня прийняття 
цього рішення проект рішення Київської міської 
ради про внесення змін до офіційного довідника 
«Вулиці міста Києва», затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 22 січня 2015 року 
№34/899 «Про затвердження офіційного довід-
ника «Вулиці міста Києва» відповідно до пункту 
1 цього рішення.

4. Департаменту містобудування та архі-
тектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поімено-
ваних об’єктів у місті Києві положення пункту 
1 цього рішення.

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

6. 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. Зменшити товариству з обмеженою від-
повідальністю «ДБК-ПАРТНЕР» розмір пайової 
участі за договорами пайової участі на створення 
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва, які будуть укладатися 
між товариством з обмеженою відповідальністю 
«ДБК-ПАРТНЕР», як замовнику будівництва, та 
Департаментом економіки та інвестицій вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), що відповідає 
вартості майна 71500099,00 грн з ПДВ дошкіль-

ного навчального закладу на 280 місць на вул. 
Миколи Закревського, 99-а у Деснянському 
районі міста Києва, прийнятого до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести до рішення Київської міської ради 
від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання 
питань утримання та поводження з собаками і 
котами в м. Києві» такі зміни:

1.1. Доповнити розділ 5 додатка 1 до рішення 
новим пунктом 5.9 такого змісту:

«5.9. Забороняється тримання та вигул до-
машніх собак і котів на території дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладів та установ 
сфери охорони здоров’я (в тому числі на території 
лікарень, центрів первинної медико-санітарної 

допомоги, консультативно-діагностичних центрів, 
клінічних центрів тощо), окрім належним чином 
облаштованих зоокутків».

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 охорони здоров’я та соціального 
захисту.

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко
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Про перейменування вулиці 
у Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 182/3189 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 186/3193 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 13 
листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Дарницькому районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 188/3195 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 13 
листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування площі у Подільському 
та Шевченківському районах міста Києва

Рішення Київської міської ради № 187/3194 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Солом’янському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 185/3192 від 12 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій», Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», 
рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження Порядку найменування 
об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псев-
донімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування провулку
у Голосіївському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 184/3191 від 12 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 13 
листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Êðàñíîâîäñüêó 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Õîòèíñüêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

  Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Òèìîô³ÿ Øàìðèëà 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ïàðêîâî-
Ñèðåöüêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Äí³ïðîäçåðæèíñüêó 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Êàì’ÿíñüêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè 
â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíîâàíèõ îá’ºêò³â 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

1. Ïåðåéìåíóâàòè ïëîùó ²íòåðíàö³îíàëüíó ó 
Ïîä³ëüñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ íà 
ïëîùó Âàëåð³ÿ Ìàð÷åíêà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ ßðîñëàâà Ãàëàíà 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Àâãóñòèíà 
Âîëîøèíà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

 
 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè ïðîâóëîê Ãîðüêîãî ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîâóëîê Áîðèñà Øàõë³íà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè âæèòè çàõîäè ùîäî ïîâåðíåí-
íÿ  ÷àñòèíè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ øêîëè  
I-III ñòóïåí³â ¹248 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 
45-á ïëîùåþ 1679,5 êâ. ì, ùî áóëî ïåðåäàíå ÿê 
âêëàä äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ïðèâàòíîãî âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Äåñíÿíñüêèé åêîíîì³êî-

ïðàâîâèé êîëåäæ ïðè Ì³æðåã³îíàëüí³é Àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì».

2. 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

Про питання повернення 
частини нежитлових 

приміщень школи I-III ступенів №248 
Деснянського району міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 170/3177 від 5 жовтня 2017 року

Відповідно до статті 88 Господарського кодексу України, статті 148 Цивільного кодексу України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010 року №7/4819 «Про 
питання організації управління районами в місті Києві», від 02 грудня 2010 року №284/5096 «Про питання кому-
нальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року №787 «Про організаційно-правові заходи, 
пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 №7/4819 «Про питання організації управління 
районами в місті Києві»  Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 



8 ДОКУМЕНТХрещатик
3 листопада 2017 р.
№114 (5027)

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

Про перейменування вулиці
у Солом’янському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 192/3199 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 13 
листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду єдиному претенденту 
на право оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 65/3072 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення 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 перейменування вулиці 
у Солом’янському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 193/3200 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування шосе
у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 194/3201 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 13 
листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Солом’янському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради №190/3197 від 12 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Шевченківському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 191/3198 від 12 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Солом’янському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 189/3196 від 12 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Äí³ïðîïåòðîâñüêó ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Íîâîêîäàöüêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Êðàñíîäîíñüêó ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Êó÷ìèí ßð.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêå øîñå 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà Äí³ïðîâñüêå øîñå.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ñîö³àë³ñòè÷íó 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ëåâêà 
Ìàö³ºâè÷à.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Åæåíà Ïîòüº ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Àíòîíà Öåä³êà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ëåáåäºâà-Êóìà÷à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ìèêîëè Ãîëåãî.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 
ðîêó ¹34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî 
äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà» â³äïîâ³äíî äî 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   
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1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà 
ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ çà óìîâè 
áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó òà âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ ³ ñïîðòèâíîãî îáëàäíàííÿ ïðàö³â-
íèêàìè òà ó÷íÿìè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè I - III 
ñòóïåí³â ¹ 90 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

2. Ïå÷åðñüê³é 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 № 65/3072

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту

№
п/п

Повна назва 
орендаря, його 

форма власності 
та форма фінан-

сування

Адреса та 
характеристика 
об’єкта нерухо-

мості

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

Ставка орендної 
плати у %

Графік ви-
користання 
приміщень

Строк, на який 
укладається до-

говір оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
“Приватна шко-
ла фізкультур-
но-спортивний 
центр “Мастер 
Фит” (38489318) 
Форма власності 
- приватна 
Форма фінансу-
вання - госпроз-
рахункова

Вул. Лаврська, б. 
2 (загальноосвіт-
ній навчальний 
заклад I - III 
ступенів № 90) 
Печерський 
район 
Нежитловий 
будинок - 3 - 4 - 5 
поверховий 
Площа - 8128,70 
кв. м

Розміщення фіз-
культурно-спор-
тивного закладу, 
діяльність якого 
спрямована на 
організацію 
та проведення 
занять різними 
видами спорту 
I поверх, окре-
мий вхід 
Площа - 334,8 
кв. м

5 % Пн. (6 годин): 
16.00 - 22.00; 
Вт. (6 годин): 
16.00 - 22.00; 
Ср. (6 годин): 
16.00 - 22.00; 
Чт. (6 годин): 
16.00 - 22.00; 
Пт. (6 годин): 
16.00 - 22.00; 
Сб. - доба; 
Нед. - доба

2 роки 364 дні

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî   

Про внесення змін 
до 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

Рішення Київської міської ради №  44/3051 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за-
конів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради 
від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових 
програм у місті Києві», з метою створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємництва, 
промисловості та споживчого ринку в місті Києві Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìíèöòâà, ïðîìèñëîâîñò³ òà ñïîæèâ÷îãî 
ðèíêó íà 2015-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
¹ 409/1274, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãó-
ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення  Київської  міської  ради

від 21.09.2017  № 44/3051

Зміни 
до 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
1. Ó ðîçä³ë³ «Ïàñïîðò Êîìïëåêñíî¿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ï³ä-

ïðèºìíèöòâà, ïðîìèñëîâîñò³ òà ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà 2015-2018 ðîêè»:
1.1. Ïîçèö³þ 6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«

6. Учасники 
(співвиконав-
ці) програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Департамент економіки та інвестицій,
Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Департамент земельних ресурсів,
Департамент комунальної власності м. Києва,
Департамент культури,
Департамент містобудування та архітектури,
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Департамент соціальної політики,
Департамент суспільних комунікацій,
Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг,
Департамент з питань реєстрації
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Головне управління Національної поліції  України в місті Києві
Головне управління статистики у м. Києві

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Районні в місті Києві державні адміністрації
Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»
Київський міський центр зайнятості
Київський міський центр сім’ї «Родинний дім»
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київський молодіжний центр»
Державний науково-дослідний  інститут з лабораторної діагностики 
та ветеринарно-санітарної експертизи
Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в м. Києві та Київській області
Рада бізнес-омбудсмена (за згодою)
Громадські організації промисловців і підприємців (за згодою)
Громадські організації жінок (за згодою)
Організації роботодавців (за згодою)
Товариство з обмеженою відповідальністю  «Столичний млин» (за згодою)
Суб’єкти господарювання (за згодою)

».
1.2. Ïîçèö³þ 8 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхід-
них для реалізації програми

Усього 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

всього, тис. грн, 1590159,7 2903896,7 3551247 4148491 5252885

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

48943,5 757,5 2863 15595 29728

коштів інших джерел, усього,
у тому числі:

15807576,2 2903139,2 3548384 4132896 5223157

власні кошти суб’єктів господарювання,
з них:

6780037 1618873 1670194 1720405 1770565

- кошти комунальних підприємств 600 150 150 150 150

- кошти промислових  підприємств 4704987 1101223 1151244 1201255 1251265

кошти фінансово-кредитних установ 8485000 1200000 1725000 2260000 3300000

залучені кошти інвесторів 496700 46175 150175 150175 150175

кошти міжнародних організацій 10300 2600 3000 2300 2400

кошти Фонду загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування України на випадок 
безробіття

35477,2 35477,2 – – –

інші залучені кошти (спонсорські) 62 14 15 16 17

У тому числі по підпрограмах:

8.1. Підпрограма 1
Київська міська цільова програма сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва 
на 2015–2018 роки,
всього, тис. грн

7600697,2 1041797,2 1509550 2020050 3029300

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

36470 220 1750 12750 21750

коштів інших джерел: 7564227,2 1041577,2 1507800 2007300 3007550

кошти фінансово-кредитних установ 7500000 1000000 1500000 2000000 3000000

власні кошти суб’єктів господарювання 18450 3500 4800 5000 5150

кошти Фонду загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування України на випадок 
безробіття

35477,2 35477,2 – – –

кошти міжнародних організацій 10300 2600 3000 2300 2400

8.2. Підпрограма 2
Київська міська цільова програма розвитку про-
мисловості на 2015–2018 роки, всього, тис. грн

6153000,5 1301835,5 1527512 1614255 1709398

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

12313,5 437,5 1093 2825 7958

коштів інших джерел: 6140687 1301398 1526419 1611430 1701440

кошти фінансово-кредитних установ 985000 200000 225000 260000 300000

залучені кошти інвесторів 450700 175 150175 150175 150175

власні кошти промислових підприємств 4704987 1101223 1151244 1201255 1251265

8.3. Підпрограма 3
Київська міська цільова програма сприяння 
розвитку споживчого ринку на 2015–2018 роки, 
всього, тис. грн

2102822 560264 514185 514186 514187

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

160 100 20 20 20

коштів інших джерел: 2102662 560164 514165 514166 514167

власні кошти суб’єктів господарювання, 2056600 514150 514150 514150 514150

з них:
кошти комунальних підприємств

600 150 150 150 150

кошти інвесторів 46000 46000 – – –

інші залучені кошти (спонсорські) 62 14 15 16 17

».

2. Ðîçä³ë «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
 

«РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ                                                                              
òèñ.ãðí

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
програми

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат 
на виконання 
програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалі-
зації програми, усього,
у тому числі:

2903896,7 3551247 4148491 5252885 1590159,7

Бюджет м. Києва 757,5 2863 15595 29728 48943,5

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

2903139,2 3548384,0 4132896 5223157 15807576,2

власні кошти суб’єктів господарювання,
з них:

1618873 1670194 1720405 1770565 6780037

- кошти комунальних підприємств 150 150 150 150 600

- кошти промислових  підприємств 1101223 1151244 1201255 1251265 4704987
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кошти фінансово-кредитних установ 1200000 1725000 2260000 3300000 8485000

залучені кошти інвесторів 46175 150175 150175 150175 496700

кошти міжнародних організацій 2600 3000 2300 2400 10300

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування України на випадок безробіття

35477,2 – – – 35477,2

інші залучені кошти (спонсорські) 14 15 16 17 62

».
3. Ó ðîçä³ë³ «Ï³äïðîãðàìà 1. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëîãî òà 

ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà 2015 – 2018 ðîêè»:

3.1. Òàáëèöþ 2 «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó 
ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà 2015-2018 ðîêè» ãëàâè 3 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ» âèêëàñòè  â òàê³é  ðåäàêö³¿:

«Òàáëèöÿ 2. 
Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëî-

ãî òà ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà 2015 – 2018 ðîêè
òèñ.ãðí

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
програми

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат 
на виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

1041797,2 1509550 2020050 3029300 7600697,2

Бюджет м. Києва 220 1750 12750 21750 36470

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

1041577,2 1507800 2007300 3007550 7564227,2

кошти фінансово-кредитних установ 1000000 1500000 2000000 3000000 7500000

власні кошти суб’єктів господарювання 3500 4800 5000 5150 18450

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття

35477,2 – – – 35477,2

кошти міжнародних організацій 2600 3000 2300 2400 10300

».
3.2. Òàáëèöþ «Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» ãëàâè 4 «Íàïðÿìè ä³ÿëü-

íîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè»  âèêëàñòè  â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Î×²ÊÓÂÀÍ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ

№ з/п Показники Роки

2015 2016 2017 2018

1. Витрат

1.1. Витрати на заходи з проведення форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, 
нарад, зустрічей та обговорень, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету міста Києва, тис.грн - 100 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання, тис.грн 950 1200 1400 1550

- коштів міжнародних організацій, тис.грн 200 300 400 400

1.2. Витрати на заходи із стандартизації процедур надання адміністративних послуг, 
в т.ч. документів дозвільного характеру, згідно з ISO 9001, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету міста Києва, тис.грн - 1500 - -

1.3. Витрати на створення інтернет-ресурсів, 
у тому числі  за рахунок:

- коштів бюджету міста Києва, тис.грн 100 - 100 -

- коштів міжнародних організацій, тис.грн 300 - - -

1.4. Витрати на обслуговування  інтернет-ресурсів, 
у тому числі  за рахунок:

- коштів бюджету міста Києва, тис.грн - - 300 300

1.5. Витрати на надання фінансово-кредитними установами ресурсів суб’єктам мало-
го та середнього підприємництва, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ, тис.грн 1000000 1500000 2000000 3000000

1.6. Витрати на заходи з проведення досліджень умов ведення бізнесу, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис.грн - - 150 150

- коштів міжнародних організацій, тис.грн 200 - - -

1.7. Витрати на заходи з виготовлення поліграфічної продукції, 
у тому числі  за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання, тис.грн 50 100 100 100

1.8. Витрати на фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього під-
приємництва, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис.грн - - 11500 20000

1.9. Витрати на проведення конкурсів, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис.грн 20 50 - -

1.10. Витрати на проведення Дня підприємця в м. Києві, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис.грн 50 50 50 50

1.11. Витрати на заходи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управ-
лінських кадрів, представників бізнесу та державних службовців,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис.грн 50 50 200 200

- коштів міжнародних організацій, тис.грн 1600 2300 1900 2000

1.12. Витрати на надання  безробітним одноразових виплат допомоги по безробіттю 
для  власної справи, 
у тому числі за рахунок:

- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального  страхування 
України на випадок безробіття, тис.грн 35477,2

- - -

1.13. Витрати на проведення виставок, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис.грн - - 450 1050

- власних коштів суб’єктів господарювання, тис.грн 1500 1500 1500 1500

1.14. Витрати на підтримку створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструк-
тури, 
у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій, тис.грн 300 400 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання, тис.грн 1000 2000 2000 2000

2. Продукту

2.1. Кількість проектів регуляторних актів, які заплановано включити до Плану ді-
яльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), одиниць

20 20 20 15

2.2. Кількість фахових експертиз проектів регуляторних актів, які заплановано про-
вести, одиниць

10 10 10 10

2.3. Кількість запланованих  роз’яснень щодо ознак регуляторності, одиниць 20 20 20 15

2.4. Кількість запланованих проектів регуляторних актів, які будуть  оприлюднені, 
одиниць

20 20 20 15

2.5. Кількість запланованих  відстежень результативності регуляторних актів, 
одиниць

15 15 15 15

2.6. Кількість  запланованих  форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів,  нарад, 
зустрічей та обговорень,  одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 1 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання 17 31 34 36

- коштів міжнародних організацій 6 10 13 13

- не потребує фінансування 192 194 189 189

2.7. Кількість  запланованих опитувань, одиниць 1 1 2 2

2.8. Кількість запланованих дерегуляційних  ініціатив, одиниць 3 4 - -

2.9. Кількість запланованих «гарячих ліній», одиниць 200 200 - -

2.10. Кількість запланованих  перевірок суб’єктів господарювання, одиниць 4000 3200 2560 2048

2.11. Кількість запланованих засідань координаційних рад, одиниць 12 12 12 12

2.12. Кількість запланованих до  розгляду звернень підприємців, одиниць - - 24 30

2.13. Кількість веб-ресурсів, на яких заплановано оновлювати інформацію, одиниць 22 22 - -

2.14. Кількість  відділів державної реєстрації, які заплановано створити, одиниць 10 10 - -

2.15. Кількість запланованих процедур стандартизації згідно з ISO 9001, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 1 - -

2.16. Кількість процедур SMS- інформування суб’єктів звернень,  які заплановано  
запровадити, одиниць

1 - - -

2.17. Кількість інтернет-ресурсів, які  заплановано створити,  одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва
1

- 1 -

- коштів міжнародних організацій - - -

2.18. Кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - - 1 2

2.19. Кількість кредитних установ, які будуть надавати   кредити суб’єктам малого  та 
середнього бізнесу, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 140 140 143 143

2.20. Кількість  запланованих досліджень умов ведення бізнесу, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 2 2

- коштів міжнародних організацій 1 - - -

2.21. Кількість запланованих звернень суб’єктів малого та середнього підприємництва 
на отримання фінансово-кредитної підтримки, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 40 60

2.22. Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким планується  
надати  фінансово-кредитну підтримку, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 32 48

2.23. Кількість запланованих інноваційних проектів у  результаті отримання 
суб’єктами малого та середнього підприємництва фінансово-кредитної під-
тримки, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 10 15

2.24. Кількість новостворених робочих місць, що планується отримати в результаті 
надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підпри-
ємництва, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 150

2.25. Кількість суб’єктів господарювання, яким заплановано надати  в оренду нежит-
лові приміщення комунальної власності, одиниць

20 30 40 50

2.26. Кількість поліграфічної продукції, що планується розробити, виготовити  та 
розповсюдити,  одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 1000 1500 1500 1500

2.27. Кількість запланованих конкурсів, одиниць, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 - -

- не потребує фінансування 1 1 1 1

2.28.
Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця, одиниць, у  тому числі 
за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 1 1

2.29. Кількість  Комплексних  київських  міських  цільових програм сприяння розви-
тку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки, які 
заплановано розробити, одиниць

- - - 1

2.30. Кількість запланованих  консультацій, тисяч одиниць 16,2 16,2 16,2 16,2

2.31. Кількість запланованих  договорів КП «Київський міський бізнес-центр» з 
суб’єктами господарювання, одиниць

110 110 110 110

2.32.
Кількість осіб, які візьмуть участь у  навчанні, одиниць, 
у  тому числі за рахунок:

35 40 20 20

- коштів міжнародних організацій 35 40 20 20

2.33.
Кількість запланованих  навчальних  програм, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 2 2

- коштів міжнародних організацій 2 2 2 2

2.34. Кількість безробітних, яким заплановано  надати одноразову виплату допомоги 
по безробіттю для відкриття власної справи, осіб, 
у тому числі за рахунок:

- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття

900 - - -
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2.35. Кількість запланованих  зустрічей молоді з підприємцями, одиниць 10 10 10 10

2.36.
Кількість  запланованих  виставок, одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - -
2 2

- власних коштів суб’єктів господарювання 4 4

2.37. Кількість  об’єктів інноваційної інфраструктури, які заплановано створити, 
одиниць, 
у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 1 1 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання 1 1 1 1

2.38 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, 
одиниць

291 289 291 292

2.39. Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, 
одиниць

13 11 12 13

2.40. Кількість підприємців – фізичних осіб, тис. осіб 266,2 274,1 276 278

2.41. Загальна кількість суб’єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб), за-
реєстрованих як платники податків, тисяч одиниць

530,3 591,8 621,8 651,8

2.42. Надходження до Зведеного бюджету та бюджету м. Києва від діяльності суб’єктів 
підприємництва, тис. грн

91199700 92462200 149286700 150286700

2.43. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємни-
цтва, одиниць

5613 5638 5651 5669

3. Ефективності

3.1. Середні витрати на проведення одного форуму, 
круглого  столу, семінару, тренінгу, наради, зустрічі та обговорення, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 100 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання 55,9 38,7 41,2 43

- коштів міжнародних організацій 33,3 30 30,8 30,8

3.2. Середні витрати на проведення однієї  процедури стандартизації згідно з ISO 
9001, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 1500 - -

3.3. Середні витрати  на створення одного інтернет-ресурсу, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 - 100 -

- коштів міжнародних організацій 300 - - -

3.4. Середні витрати  на обслуговування одного інтернет-ресурсу,  тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 300 150

3.5. Середній розмір кредитів, наданих однією  кредитною установою, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 7142,9 10714,3 13986,0 20970,0

3.6. Середні витрати на проведення  одного дослідження  умов ведення бізнесу, тис.
грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 75 75

- коштів міжнародних організацій 200 - - -

3.7. Середні витрати на надання фінансово-кредитної підтримки одному суб’єкту 
малого та середнього підприємництва, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 359,4 416,7

3.8. Середні витрати на видання  одного примірника поліграфічної продукції,  
тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- власних  коштів суб’єктів господарювання 0,050 0,067 0,067 0,067

3.9. Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 20 50 - -

3.10. Середні витрати на проведення одного заходу з нагоди  Дня підприємця в 
м. Києві, тис.грн,  
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 50 50 50 50

3.11. Середні витрати на навчання однієї  особи, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 37,1 47,5 75 75

3.12. Середні витрати на проведення однієї  навчальної програми,
тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 50 50 100 100

- коштів міжнародних організацій 150 200 200 250

3.13. Середні витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття 
власної  справи одному безробітному, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України  на випадок безробіття

39,4 - - -

3.14. Середні витрати на проведення однієї  виставки, тис.грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 225 525

- власних коштів суб’єктів господарювання 375 375 750 750

3.15. Середні витрати на підтримку, створення та розвиток об’єктів інноваційної 
інфраструктури, тис.грн,
у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 300 400 - -

- власних коштів суб’єктів господарювання 1000 2000 2000 2000

3.16. Середньорічна кількість найманих працівників 
на малих та середніх підприємствах, тис. осіб

877,3 881,2 882,1 883,2

3.17. Середньорічний обсяг надходжень податків і зборів від суб’єктів підпри-
ємництва до Зведеного бюджету та бюджету м. Києва в розрахунку на одного 
платника податків, тис. грн

292 286 240 231

3.18. Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюю-
чого на малих підприємствах, тис. грн

595 621 649 678

3.19. Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюю-
чого на середніх підприємствах, тис. грн

1396 1459 1523 1590

4. Якості

4.1. Питома вага кількості проектів регуляторних актів,  включених до Плану ді-
яльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованої 
кількості, %

100 100 100 100

4.2. Питома вага кількості проведених фахових експертиз проектів регуляторних 
актів до запланованої кількості, %

100 100 100 100

4.3. Питома вага кількості наданих роз’яснень щодо ознак регуляторності до за-
планованої, %

100 100 100 100

4.4. Питома вага кількості оприлюднених проектів регуляторних актів до заплано-
ваної, %

100 100 100 100

4.5. Питома вага кількості проведених відстежень результативності регуляторних 
актів до запланованої, %

100 100 100 100

4.6. Питома вага кількості проведених форумів, круглих  столів, семінарів, тренінгів, 
нарад, зустрічей та обговорень  до запланованої, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

- коштів міжнародних організацій 100 100 100 100

- не потребує фінансування 100 100 100 100

4.7. Питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, % 100 100 100 100

4.8. Питома вага кількості поданих дерегуляційних ініціатив до запланованої, % 100 100 - -

4.9. Питома вага кількості проведених «гарячих ліній» до запланованих, % 100 100 - -

4.10. Рівень скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання до попередньо-
го періоду,  на %

20 20 20 20

4.11. Питома вага проведених засідань координаційних рад  до запланованих, % 100 100 100 100

4.12. Питома вага кількості розглянутих звернень  підприємців до запланованих, % - - 100 100

4.13. Питома вага кількості веб-ресурсів, на яких оновлювалась інформація, до за-
планованої, %

100 100 - -

4.14. Питома вага   кількості створених відділів державної реєстрації до запланованих, 
%

100 100 - -

4.15. Питома вага  проведеної процедури згідно з ISO 9001  до запланованої,  %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 100 - -

4.16. Питома вага кількості запроваджених процедур  SMS- інформувань суб’єктів 
звернення  до запланованих, %

100 - - -

4.17. Питома вага кількості створених інтернет-ресурсів  до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва
100

- 100 -

- коштів міжнародних організацій - - -

4.18. Питома вага кількості  інтернет-ресурсів, які обслуговувалися  
до запланованої, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

4.19. Питома вага кредитів, наданих кредитними установами, у звітному періоді до 
попереднього року, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів фінансово-кредитних установ 100 150 133,3 150

4.20. Ступінь задоволеності підприємців доступом до фінансових ресурсів, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

4.21. Питома вага проведених досліджень до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

- коштів міжнародних організацій 100 - - -

4.22. Динаміка кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва, які отримали 
фінансово-кредитну підтримку у порівнянні з попереднім роком, %, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 150

4.23. Питома вага кількості  суб’єктів господарювання, які отримали в оренду нежит-
лові приміщення комунальної власності до запланованої, %

100 100 100 100

4.24. Питома вага кількості розробленої, виданої та розповсюдженої поліграфічної 
продукції  до запланованої, %, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

4.25. Питома вага кількості проведених  конкурсів  до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 - -

- не потребує фінансування 100 100 100 100

4.26. Питома вага проведених заходів з нагоди  Дня підприємця в м.Києві до заплано-
ваних, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

4.27. Питома вага розроблених Комплексних  київських  міських  цільових програм 
сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 
2019–2022 роки  до запланованих, %

- - - 100

4.28. Питома вага кількості  наданих консультацій до запланованих, % 100 100 100 100

4.29. Питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до запланованої кількос-
ті, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів міжнародних організацій 100 100 100 100

4.30. Питома вага кількості реалізованих  навчальних програм  до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

- коштів міжнародних організацій 100 100 100 100

4.31. Питома вага кількості безробітних, які отримали одноразову  виплату допомоги 
по безробіттю для відкриття власної справи,  до запланованої кількості, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття

100 - - -

4.32. Питома вага   проведених зустрічей молоді з підприємцями до запланованих, % 100 100 100 100

4.33. Питома вага кількості проведених  виставок до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - - 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

4.34. Питома вага кількості створених об’єктів інноваційної інфраструктури до за-
планованої кількості, %, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

4.35. Частка малих підприємств, які отримали  прибуток, % 67,4 68,2 70,3 72,4

4.36. Частка середніх підприємств, які отримали  прибуток, % 57,1 65,3 67,3 69,3

4.37. Питома вага малих та середніх підприємств у загальних обсягах реалізованої 
продукції (робіт, послуг) по місту, %

62,1 62,3 63,0 63,5

4.38. Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, послугах) 
міста, %

15 17 19 21

4.39. Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості 
зайнятих працівників у місті Києві, %

22 23,6 25,2 26,8

4.40 Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від суб’єктів підприємництва до 
Зведеного бюджету та бюджету м. Києва порівняно з попереднім  роком, % 

101,6 101,4 161,5 100,7

4.41. Динаміка обсягів надходжень єдиного податку від юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців до бюджету м. Києва порівняно з попереднім роком, %

135,5 166,8 170 175

».
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3.3. Äîäàòîê À «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ òà çàõîäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà 2015 – 2018 ðîêè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ  РОЗВИТКУ МАЛОГО 
ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2015–2018 РОКИ 

№ з/п Пріоритетні завдання Заходи Термін ви-
конання

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання

Вартість,
тис. гривень 

2015  
2016 
2017 
2018 

Очікуваний результат 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики

1. Вдосконалення норма-
тивного регулювання 
сфери підприємни-
цтва

1.1. Забезпечення повно-
ти та якості виконання 
положень державної 
регуляторної політики

2015 -  2018 Департамент промисловості та розвитку під-
приємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість проектів регуляторних актів, які заплановано включи-
ти до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), од.

20 20 20 15

кількість фахових експертиз проектів регуляторних актів, які 
заплановано провести, од.

10 10 10 10

кількість запланованих  роз’яснень щодо ознак регуляторності, 
од.

20 20 20 15

кількість запланованих проектів регуляторних актів, які будуть 
оприлюднені, од.

20 20 20 15

кількість запланованих відстежень результативності регулятор-
них актів, од.

15 15 15 15

Показник якості

питома вага кількості проектів регуляторних актів  включених 
до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), до запланованої кількості, %

100 100 100 100

питома вага кількості проведених фахових експертиз проектів 
регуляторних актів до запланованої кількості, %

100 100 100 100

питома вага кількості наданих роз’яснень щодо ознак регулятор-
ності до запланованої, %

100 100 100 100

питома вага кількості оприлюднених проектів регуляторних 
актів  до запланованої, %

100 100 100 100

питома вага кількості проведених відстежень результативності 
регуляторних актів до запланованої, %

100 100 100 100

1.2. Проведення засідань 
за круглим столом та се-
мінарів із залученням під-
приємців та їх громадських 
об’єднань з проблемних 
питань реалізації держав-
ної регуляторної політики, 
підготовка пропозицій 
щодо їх вирішення

2015 - 2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), районні в 
місті Києві державні адміністрації,
громадські організації промисловців і під-
приємців 
(за згодою), 
організації роботодавців 
(за згодою)

Власні 
кошти 
суб’єктів 
господарю-
вання

2015 – 50
2016 – 50
2017 – 50
2018 – 50

Показник витрат

власні кошти суб’єктів господарювання, тис.грн 50 50 50 50

Показник продукту

кількість запланованих круглих столів, семінарів, од., у тому 
числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 2 2 2 2

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного круглого столу, семінару, 
тис.грн, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 25 25 25 25

Показник якості

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів до 
запланованої,  %, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

2. Усунення необґрун-
тованих перешкод у 
здійсненні підприємни-
цької діяльності.
Недопущення неправо-
мірного втручання ор-
ганів державної влади в 
ринкове середовище

2.1. Дослідження стану 
проведення дерегуляційних 
процесів у Києві, визначен-
ня їх результативності та 
розробка пропозицій щодо 
їх активізації для врахуван-
ня в  Концепції проведення 
дерегуляційних процесів на 
місцевому рівні

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих опитувань, од. 1 1 - -

Показник якості

питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, % 100 100 -      -

2.1.1. Дослідження стану 
проведення дерегуляційних 
процесів у Києві, визначен-
ня їх результативності та 
розробка пропозицій щодо 
їх активізації

2017-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих опитувань, од. - - 2 2

Показник якості

питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, % - - 100 100

2.2. Формування та подан-
ня  центральним органам  
виконавчої влади дерегуля-
ційних ініціатив щодо:
зменшення кількості 
контролюючих органів, 
об’єднання тих органів, які 
виконують  дублюючі чи 
споріднені функції;
вдосконалення податкового 
законодавства, приведення 
бухгалтерського обліку 
та статистичної звітності 
до вимог міжнародного 
законодавства;
передачі на місцевий рівень 
повноважень з реєстрації 
юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, 
земельних питань, майно-
вих відносин, містобудівної 
діяльності;
 інших питань господар-
ської діяльності

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
регуляторні органи, визначені статтею 1 
Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих дерегуляційних ініціатив, од. 2 2 - -

Показник якості

питома вага кількості поданих дерегуляційних ініціатив до 
запланованої, %

100 100 - -

2.3. Регулярне проведення 
телефонних  «гарячих 
ліній» з питань підпри-
ємництва

2015-
2016

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Головне 
управління Державної фіскальної служби 
у м. Києві, районні в місті Києві державні 
адміністрації, громадські організації про-
мисловців і підприємців (за згодою), 
організації роботодавців 
(за згодою)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих «гарячих ліній», од. 200 200 - -

Показник якості

питома вага кількості  проведених «гарячих ліній»    до за-
планованих, %

100 100 - -

2.4. Скорочення кількості 
перевірок суб’єктів гос-
подарювання за рахунок 
ризикоорієнтованих під-
ходів до планування

2015 - 2018 Головне управління Державної фіскальної 
служби у м. Києві

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих перевірок суб’єктів господарювання, од. 4000 3200 2560 2048

Показник якості

рівень скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання  
до попереднього року, %

20 20 20 20

3. Покращення кому-
нікації органів влади 
з підприємницькою 
громадськістю

3.1. Активізація роботи ко-
ординаційних рад з питань 
розвитку підприємництва 
та регіональної ради під-
приємців

2015-
2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих засідань координаційних рад, од. 12 12 12 12

Показник якості

питома вага проведених засідань  координаційних рад до за-
планованих, %

100 100 100 100

Продовження додатків у наступному номері
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У жовтні Управління соціального 
захисту населення автоматично 
розрахує розмір допомоги на опа-
лювальний сезон усім тим, кому у 
травні цього року субсидію було 
перепризначено на новий період – 
2017-2018 рр. 

Жодних документів чи довідок субси-
діантам повторно  не потрібно подавати 
чи доносити. Програма житлових субсидій 
максимально спрощена для людей. Заяву і 
декларацію про доходи заново необхідно 
подати лише сім’ям, які:
  орендують помешкання
  мають зміни у складі сім’ї: хтось про-

писався чи виписався за останній рік
  хочуть отримати субсидію на тверде 

паливо
Як і минулого року, субсидію нададуть 

усім, хто потребує реальної допомоги у 
сплаті житлово-комунальних послуг. Грошей 
вистачить на всіх.

Розмір «зимової» субсидії буде відобра-
жено у платіжках за опалення, які надійдуть 
споживачам послуги у листопаді 2017 року.

ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ  
СУБСИДІЇ АДАПТОВАНА  
ДО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ 
ГРОМАДЯН

На новий опалювальний сезон 2017/18 рр. –  
з 1 жовтня 2017 р. –  при розрахунку розміру 
субсидії будуть враховані доходи громадян 
за I і II квартали 2017 року, а на неопалю-
вальний період – з 1 травня 2018 року – за 
III і IV квартали 2017 року.

Це об’єктивно. Бо громадянин, наприклад, 
весь минулий рік працював і отримував ви-
соку заробітну плату. У цьому році з тих чи 
інших причин звільнився з роботи і потребує 
допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних 
причин. Соціально несправедливо брати до 
уваги його минулорічні доходи, коли він міг 
самотужки сплачувати рахунки за тепло, 
електроенергію та воду. Тому Уряд пішов 
назустріч таким людям, адаптуючи їх со-
ціальний стан до дати призначення субсидії.

Крім того, у травні-червні цього року 
виникли затримки з перепризначенням суб-
сидій на літній період, бо фіскальна служба 
не змогла вчасно надати інформацію про 
доходи громадян за I квартал цього року. 
Особливо помітно це було у великих містах. 
Уряд врахував і цей аргумент.

ПЕНСІОНЕРАМ СУБСИДІЯ  
НАРАХОВУЄТЬСЯ, ВИХОДЯЧИ 
ЛИШЕ З РОЗМІРУ  
ЩОМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ,  
А НЕ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ

Громадяни, які стали пенсіонерами, на-
приклад у травні цього року, або пенсіонери, 
які припинили працювати, скажімо у червні 
цього року, і не мають інших доходів, ніж 
пенсія, мають змогу оформити субсидію, 
виходячи лише з одного доходу – пенсії.

Це стосується лише тих українців, які до-
недавна працювали і отримували заробітну 
плату, або, скажімо, зарплату і пенсію, а 
віднедавна – у минулому чи цьому році 
(І та ІІ квартали) з тих чи інших причин 
залишили роботу і отримують єдиний вид 
доходу – пенсію.

Щоб скористатися таким правом, грома-
дянам необхідно звернутися до Управлін-
ня соціального захисту населення лише з 
декларацією про доходи, в якій зазначити 
вид доходу – пенсія, наприклад з 1 червня 
2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 року таким 
українцям не враховуватиметься дохід за 

I і II квартали 2017 року, а братиметься до 
уваги лише розмір щомісячної пенсії.

Якщо ж людина стала пенсіонером, ска-
жімо, з вересня, вона має змогу у грудні 
звернутися до Управління соцзахисту з 
декларацією про доходи, і субсидію пере-
рахують.

СУБСИДІЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ 
ОПАЛЕННЯ ПРИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ 
З 15 ЖОВТНЯ ДО 15 КВІТНЯ, А ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕРМІН  
ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ  МЕРОМ 
МІСТА

На практиці траплялися випадки, коли 
в одному населеному пункті дві родини 
проживають в одному багатоповерховому 
будинку, але через те, що використовують 
різні види опалення, по-різному отримували 
субсидію у жовтні та квітні.

Для родини, яка використовує центра-
лізоване опалення, субсидія у жовтні та 
квітні нараховувалася відповідно до рішень 
органу місцевого самоврядування залежно 
від погодних умов подачі теплоносія. Тому 
для таких сімей опалювальний період  по-
чинався, скажімо, 18 жовтня й завершувався 
10 квітня. Відповідно й здійснювалося на-
рахування субсидії.

Для родини, яка має індивідуальне газове 
опалення, опалювальний період починався 
з 1 жовтня і завершувався 30 квітня. Од-
нак, враховуючи погодні умови, рідко хто 
з українців самостійно вмикав опалення 
вже 1 жовтня, коли на вулиці сприятливий 
температурний режим.

Це питання не  було унормованим на 
місцевому рівні, що з року в рік  призводило 
до збільшення сум невикористаних субсидій. 
Саме тому Уряд у травні цього року врегу-
лював це питання на користь субсидіантів.  

Якщо раніше субсидія на опалювальний 
сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня 
і обов’язково перераховувалася відповідно 
до рішення органів місцевого самовряду-
вання або органів виконавчої влади про 
дату початку та закінчення опалювального 
сезону, то у 2017-2018 рр. для користувачів 
централізованого опалення залишається 
прив’язка до відповідних рішень органів 
місцевого самоврядування або органів вико-

навчої влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 
жовтня до 15 квітня.

Дане рішення Уряду є соціально й еконо-
мічно обґрунтованим: розумне споживання 
енергоресурсів, особливо, коли погода в 
цьому сприяє,  наближає країну  до її стра-
тегічної мети – до 2020 року стати енерго-
незалежною.

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ У РАЗІ 
НАЯВНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ?

Держава, надаючи субсидію, дає можли-
вість сім’ї протягом року вирішити питання 
з накопиченою в минулому заборгованістю 
за комунальні послуги. Якщо цього не зроб-
лено, держава знову ж таки йде назустріч 
громадянам і дає змогу оформити договір 
реструктуризації боргу з постачальником 
послуги для продовження субсидії на на-
ступний рік (2017-2018 рр.). 

Існують непоодинокі випадки, коли гро-
мадяни оскаржують у судовому порядку 
виставлену надавачем послуги суму забор-
гованості й тому відмовляються сплачувати 
відповідні кошти або ж укладати договір 
реструктуризації. Уряд пішов назустріч таким 
сім’ям: борг за комунальні послуги, який 
оскаржується у суді, не впливає на субсидію.

У ситуації, коли громадяни не погоджу-
ються із заборгованістю, вони можуть її 
оскаржити. На підставі рішення суду про 
анулювання боргу або до винесення рішення 
суду розмір заборгованості, що оскаржуєть-
ся, рішенням Комісії з питань призначення 
житлових субсидій, які працюють при органах 
виконавчої влади на місцях, дія житлової 
субсидії відновлюється з моменту призу-
пинення, тобто з травня 2017 року.

Поточна заборгованість, тобто несплаче-
ні комунальні послуги у березні, травні та 
червні, не впливає на процес перепризна-
чення житлових субсидій на новий період. 
Береться до уваги заборгованість, накопичена 
субсидіантом до лютого 2017 року. 

СУБСИДІЯ БЕЗ «ПРОПИСКИ» 
МОЖЛИВА НА ПІДСТАВІ  
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЖИТЛА

Безповоротна допомога Уряду у сплаті 
житлово-комунальних послуг –  субсидія – 

оформлюється виключно на зареєстрованих 
у житловому приміщенні людей. Однак 
Уряд пішов назустріч і тим людям, які не 
мають офіційної реєстрації, але сплачують 
комунальні послуги.

Якщо людина не змогла оформити суб-
сидію через відсутність прописки в даному 
помешканні, але там проживає і сплачує 
рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава 
забезпечила їй можливість скористатися без-
поворотною допомогою на підставі договору 
оренди житла. Рішенням Уряду не визна-
чено жорстких вимог до такого документу: 
договір не потрібно завіряти нотаріально, 
достатньо лише двох підписів – власника 
житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтверджен-
ням права людини на субсидію і повинен 
братися до уваги місцевими органами со-
ціального захисту населення на користь сім’ї.

БЕЗРОБІТНІ ТА СТУДЕНТИ  
ТАКОЖ МАЮТЬ ПРАВО  
НА СУБСИДІЮ

Громадянам, які перебувають на обліку 
в центрі зайнятості й отримують допомогу 
з безробіття, студентам денної форми на-
вчання при оформленні субсидії враховують 
фактичний розмір доходу. А громадянам, які 
перебувають на обліку в центрі зайнятості, 
але не отримують допомогу з безробіття, –   
один прожитковий мінімум. Для тих, хто 
не перебуває на обліку в центрі зайнятості 
і свої доходи декларує як нульові, органи 
соціального захисту населення нараховують 
два прожиткових мінімуми.

Тимчасово переміщені особи теж мають 
право на отримання субсидії, оскільки не 
буде враховуватися у дохід грошова допо-
мога, яка їм виплачується державою.

Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного 
віку станом на початок періоду,  за який  
враховуються  доходи для призначення 
субсидії, середньомісячний сукупний до-
хід менший від прожиткового мінімуму 
або відсутні доходи, але вона навчається 
за денною формою навчання у загально-
освітньому, професійно-технічному,  ви-
щому навчальному закладі, для розрахунку 
субсидії середньомісячний дохід такої особи 
визначається на рівні одного прожиткового 
мінімуму.

Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного 
віку станом на початок періоду,  за який  
враховуються  доходи для призначення 
субсидії, середньомісячний сукупний до-
хід менший від прожиткового мінімуму, 
але  яка протягом зазначеного періоду 
отримувала хоча  б один із таких видів 
доходу: пенсію, стипендію, допомогу  при 
народженні (усиновленні) дитини, допо-
могу по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, допомогу інвалідам 
з дитинства  та  дітям-інвалідам, допо-
могу по догляду за інвалідом I та  II груп 
внаслідок психічного розладу, допомогу 
особам, які не мають  права  на пенсію, та 
інвалідам, допомогу по безробіттю, або 
особа не досягла 18-річного віку станом 
на кінець періоду, за який враховуються 
доходи, то у розрахунок субсидії включа-
ються фактичні розміри отриманих такою 
особою доходів.

Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного 
віку станом на початок періоду, за який  
враховуються  доходи для призначення 
субсидії, відсутні  доходи,  для розрахунку 
субсидії середньомісячний дохід такої  осо-
би  визначається  на рівні  двох  розмірів 
прожиткового мінімуму,  встановленого  
для працездатних  осіб станом на кінець 
періоду,  за  який враховуються доходи для 
призначення субсидії.

Департамент інформації  
та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

«Зимова» субсидія:  
якою вона може бути?
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендодавець – Солом'янська 
районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач – Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації

– нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ № 630 за адресою: вул. Газова, 10, загальною площею 10,80 кв.м, 
запропонована заявником мета використання та строк оренди – інше використання нерухомого майна (проведення розвиваючих 
занять з дітьми дошкільного віку), погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 31.08.2017 стано-
вить – 159200,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 3,59 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається 
згідно з графіком використання приміщень: Пн. – Пт. з 15.00 по 17.00 (10 год. на тиждень).

– нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ № 425 за адресою: вул. Героїв Севастополя, 15 А, загальною площею 
18,00 кв.м, запропонована заявником мета використання та строк оренди – інше використання нерухомого майна (проведення 
розвиваючих занять з дітьми дошкільного віку), погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 
31.08.2017 становить – 273 400,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 6,17 грн (без ПДВ). Місячна орендна 
плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Пн. – Пт. з 15.00 по17.00 (10 год. на тиждень).

– нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ № 355 за адресою: просп. Відрадний, 24 А, загальною площею 
16,20 кв.м, запропонована заявником мета використання та строк оренди – інше використання нерухомого майна (проведення 
розвиваючих занять з дітьми дошкільного віку), погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 
31.08.2017 становить – 251200,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 5,67 грн (без ПДВ). Місячна орендна 
плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Пн. – Пт. з 15.00 по17.00 (10 год. на тиждень).

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32,207-09-34,207-09-30.

Оголошується архітектурний конкурс 
на острові Муромець в м. Києві.

КП "Київміськрозвиток" оголошує закритий архітектурний бліц-конкурс 
на визначення кращої передпроектної пропозиції благоустрою централь-
ної частини урочища Чорторий (острів Труханів – острів Муромець) в 
Деснянському районі м. Києва.

Заявки приймаються за адресою: muromets.park.@gmail.com до 
05.11.2017 р. Форму заявки та проект Програми і умов Конкурсу можна 
завантажити на сторінці "Муромець" у мережі Facebook та на офіційному 
сайті Департаменту http://kga.gov.ua/. Участь у конкурсі є безкоштов-
ною. Ознайомлюйтесь з матеріалами та подавайте заявки на участь!

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

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

№ 
п/п

 

Балансоутри-
мувач (юри-

дична адреса, 
контактний 
телефон)

Дані про об'єкт оренди

Характерис-
тика

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, 

кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у %

Запропонована заявни-
ком мета використання 

приміщення

Строк оренди, 
запропоно ваний 

заявником

Орендна 
плата за 1 
кв.м, грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, грн

Вартість 
об'єкта оренди, 

грн без ПДВ

1*
 

КП "Фармація" 
(01030, Франка 

Івана, 38-б, 
234-91-41)

1 поверх, 
підвал
 

Маяковського 
просп. 15
 

445,69
 

8
 

Кафе, яке не здійснює 
продаж товарів під-
акцизної групи

Станом на 31.07.2017

2 роки 364 дні 94,50 42116,67 6317500,00

2*
 

КП "Фармація" 
(01030, Франка 

Івана, 38-б, 
234-91-41)

 

1 поверх
 

Героїв Сталін-
града просп. 65
 

129,90
 

8
 

Розміщення торговель-
ного об'єкта з продажу 
продовольчих товарів, 
крім товарів підакциз-
ної групи

Станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні 147,31 19135,33 2870300,00

3
 

ТМО "Психі-
атрія" у місті 
Києві (04080, 
Кирилівська, 

103-А, 
468-41-77)

2 поверх
 

Кирилівська 
вул. 103-а 
корп. 1
 

20,70
 

1
 

Розміщення приватного 
навчального закладу

Станом на 01.11.2017

2 роки 364 дні 13,69 283,33 333000,00

*3а умови, що орендар за власний рахунок здійснить дії по відокремленню орендованого приміщення від іншого та розмежування інженерних мереж, а 
саме, у разі необхідності отримати необхідні дозволи на перебудову/реконструкцію приміщення, виконати та погодити проектну документацію на підставі 
якої здійснити відокремлення, в тому числі розмежування інженерних мереж. Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами 
до Балансоутримувача.

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 
Хрещатик, 10. Департамент комунальної власності м. Києва.

Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-
фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

     У зв’язку зі зміною рівня тарифів на електроенергію, центральне водопостачання, вивезення твердих побутових відходів, 
технічного обслуговування ліфтів, зростання вартості пальних матеріалів, інструменту, спецодягу та у зв’язку із необхідністю 
оптимізації роботи підприємства КП "Житло – сервіс"  повідомляє, що тарифи на послуги  з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій розраховані згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 
№ 869 (зі змінами) та  надано до  Київської міської державної адміністрації на затвердження.          
          

№ 
з/п Адреса будинку № будинку

Планово розрахований  тариф 
на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових 
територій

Планово розрахований  тариф на 
послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових терито-
рій для І поверху

Оплата послуг після 20 числа Оплата послуг до 20 числа

Тариф, грн. за 
1 кв. м з ПДВ 

Тариф, грн. за 1 
кв.м  загальної 
площі  першого 
поверху з ПДВ 

Тариф, грн. за 
1 кв.м  з ПДВ 

Тариф, грн. за 1 
кв.м  загальної 
площі  першого 
поверху з ПДВ

Голосіївський район

1 вул. Велика Китаївська 10-А 7,50 6,49 6,82 5,90

2 вул. Велика Китаївська 53 7,69 6,72 6,99 6,11

3 вул. Велика Китаївська 59 7,84 6,92 7,13 6,29

4 вул. Дубініна Володі 5/15 7,16 6,36 6,51 5,78

5 вул. Забіли Віктора 5 7,40 6,33 6,72 5,76

6 пров. Керамічний 7-В 6,50 6,50 5,91 5,91

7 пров. Моторний 9 7,23 6,32 6,57 5,75

8 пров. Моторний 9– А 7,23 6,34 6,57 5,76

9 просп. Науки 80-А/73 7,20 5,89 6,54 5,36

10 вул.  Паньківська 27/78 7,50 6,26 6,82 5,69

11 вул. Феодосійська 2/Л 6,81 5,83 6,20 5,30

Дарницький район

12 вул. Ахматової Анни 31 7,47 6,43 6,79 5,84

13 вул. Ахматової Анни 33 7,47 6,54 6,79 5,95

14 вул. Ахматової Анни 35-Б 7,47 6,44 6,79 5,85

15 вул. Ахматової Анни 46 6,99 6,16 6,36 5,60

16 вул. Ахматової Анни 48 6,99 6,08 6,36 5,52

17 вул. Ахматової Анни 50 6,99 6,15 6,36 5,59

18 просп. Бажана Миколи 26 7,78 6,96 7,07 6,32

19 просп. Бажана Миколи 30 7,78 6,75 7,08 6,14

20 Дніпровська набережна 19 6,89 5,94 6,26 5,40

21 Дніпровська набережна 19-А 6,89 5,94 6,26 5,40

22 Дніпровська набережна 19-В 6,89 5,94 6,26 5,40

23 Дніпровська набережна 23 6,84 5,90 6,22 5,37

24 Дніпровська набережна 25 6,83 5,88 6,21 5,35

25 Драгоманова 2 5,67 4,91 5,16 4,46

26 Драгоманова 6/1 7,34 6,17 6,67 5,61

27 Драгоманова 31-В 7,29 6,31 6,63 5,74

28 вул. Григоренка  Петра 24 7,39 6,38 6,72 5,80

29 вул. Григоренка  Петра 26-А 7,42 6,25 6,75 5,69

30 вул. Княжий Затон 2-Б 7,40 6,44 6,73 5,85

31 вул. Княжий Затон 4 7,50 6,20 6,82 5,64

32 вул. Княжий Затон 4-А 7,68 7,01 6,98 6,37

33 вул. Пчілки Олени 6-А 6,33 5,53 5,75 5,03

34 вул. Крушельницької Соломії 13 7,13 6,08 6,49 5,53

35 вул. Крушельницької Соломії 15 7,14 6,02 6,49 5,47

36 вул. Крушельницької Соломії 15-А 7,14 6,02 6,49 5,48

37 вул. Урлівська 4 7,51 6,53 6,82 5,93

38 вул. Урлівська 8 7,50 6,49 6,82 5,90

39 вул. Урлівська 8-А 7,24 6,33 6,58 5,76

40 вул. Урлівська 10-А 7,24 6,47 6,58 5,88

41 вул. Урлівська 11/44 6,88 5,96 6,25 5,42

42 вул. Урлівська 12 7,51 6,46 6,83 5,87

43 вул. Урлівська 21 6,99 6,17 6,35 5,61

44 вул. Урлівська 21-А 6,99 6,07 6,35 5,52

45 вул. Урлівська 21-Б 6,99 6,10 6,35 5,55

46 вул. Урлівська 23 6,86 6,06 6,23 5,51

47 вул. Урлівська 23-Б 6,85 6,01 6,23 5,47

48 вул. Урлівська 23-Г 6,86 6,15 6,23 5,59

49 вул. Ялтинська 15 7,93 6,88 7,21 6,26

Дніпровський район

50 бульв. Верховної Ради 21-А 7,34 6,62 6,67 6,02

51 бульв. Верховної Ради 21-Б 7,34 6,67 6,67 6,07

52 вул. Бородіна Інженера 6 7,19 6,25 6,54 5,68

53 вул. Бородіна Інженера 6-А 7,19 6,23 6,54 5,66

54 вул. Краківська 13-А 7,27 6,46 6,61 5,88

55 вул. Краківська 13-Б 7,27 6,47 6,61 5,88

56 вул. Краківська 13-В 7,27 6,47 6,61 5,89

57 вул. Лебедєва Миколи 14 7,41 6,63 6,74 6,03

58 вул. Макаренка 1-А 7,22 6,24 6,56 5,68

59 вул. Микільсько-Слобідська 2-Б 7,14 6,10 6,49 5,55

60 вул. Микільсько-Слобідська 2-В 7,50 6,54 6,82 5,94

61 вул. Мініна 9 7,60 7,01 6,91 6,38

62 вул. Нестайка Всеволода 6 7,51 6,79 6,83 6,17

63 вул. Нестайка Всеволода 8 7,67 6,99 6,98 6,35

64 вул. Р. Окіпної 4 6,97 6,23 6,33 5,67

65 вул. Р. Окіпної 4-А 6,97 6,22 6,33 5,66

66 вул. Р. Окіпної 8 6,88 6,03 6,25 5,48

67 вул. Р. Окіпної 10 7,06 6,14 6,42 5,58

68 вул. Р. Окіпної 10-А 7,11 6,17 6,46 5,61

69 вул. Р. Окіпної 10-Б 7,08 6,14 6,44 5,58

70 вул.  Пожарського 4 7,04 6,05 6,40 5,50

71 вул.  Пожарського 10/15 7,07 6,36 6,43 5,78

72 просп. Соборності 30-А 7,08 6,32 6,44 5,74

73 вул. Хоткевича  Гната 8 7,17 6,26 6,51 5,69

74 вул. Хоткевича  Гната 10 7,16 6,21 6,51 5,65

75 вул. Хоткевича  Гната 12 7,16 6,21 6,51 5,64

76 вул. Червоноткацька 16-Б 7,34 6,57 6,67 5,97

77 вул. Червоноткацька 18-Б 7,34 6,56 6,67 5,96

78 вул. Червоноткацька 43 6,79 5,87 6,17 5,34

79 вул. Шептицького Андрея 
Митрополита 10 7,22 6,30 6,56 5,72

80 вул. Шептицького Андрея 
Митрополита 12 7,14 6,45 6,49 5,86

81 вул. Шептицького Андрея 
Митрополита 14 7,17 6,35 6,51 5,77

Оболонський район

82 вул. Попова Олександра 3 7,32 6,47 6,65 5,88

Подільський район

83 вул. Кирилівська 85/87– А 6,91 6,04 6,28 5,49

84 вул. Петропавлівська 50-Б 7,29 6,19 6,63 5,62

85 вул. Садовського Миколи 12 7,69 7,05 6,99 6,41

86 вул.  Сирецька 32 7,68 6,41 6,98 5,82

Печерський район

87 вул. Бендукідзе Кахи 2 9,82 8,35 8,93 7,59

88 вул. Лабораторна 8 7,36 6,75 6,69 6,14

89 вул. Мирного Панаса 17 6,76 5,74 6,15 5,22

90 вул. Рибальська 8 7,53 6,63 6,85 6,03

91 вул. Руставелі Шота 44 7,06 5,79 6,42 5,27

  Святошинський район

92 вул. Булгакова 13-А 7,40 6,65 6,73 6,05

93 вул. Відпочинку 10 7,53 6,44 6,84 5,85

94 вул. Відпочинку 12 7,36 6,44 6,69 5,86

95 вул. Драй -Хмари Михайла 44 7,17 6,14 6,52 5,58

96 вул. Котельникова 1 7,69 6,84 6,99 6,22

97 вул. Котельникова 11 7,69 6,95 6,99 6,32

98 вул. Котельникова 13 7,69 6,93 6,99 6,30

99 вул. Котельникова 17 7,63 6,84 6,94 6,21

100 вул. Котельникова 35 7,69 6,76 6,99 6,14

101 вул. Котельникова 37 7,69 6,87 6,99 6,25

102 вул. Котельникова 37-А 7,69 6,74 6,99 6,13

103 просп. Палладіна Академіка 18/30 8,25 6,89 7,50 6,26

104 просп. Палладіна Академіка 20 7,59 6,44 6,90 5,85

105 просп. Палладіна Академіка 22 8,11 6,82 7,37 6,20

106 вул. Пушиної  Федори 19 7,18 6,23 6,52 5,66

107 вул. Пушиної  Федори 23 7,09 6,14 6,44 5,58

108 вул. Пушиної  Федори 50-А 7,34 6,50 6,68 5,91

109 вул. Тулузи 3-Б 7,69 6,77 6,99 6,16

Солом’янський район

110 вул. Борщагівська  152-А 6,97 5,90 6,34 5,36

111 вул. Васильченка 3 6,90 5,82 6,27 5,29

112 вул. Гарматна 20 7,42 6,50 6,75 5,91

113 вул. Кадетський Гай 6 6,90 5,88 6,27 5,35

114 вул. Лебедєва-Кумача 12 7,62 6,63 6,92 6,03

115 вул. Леваневського 6 7,13 6,37 6,48 5,79

116 вул. Леваневського 7 7,11 5,93 6,47 5,39

117 вул. Мартиросяна 5 7,89 6,87 7,17 6,25

Шевченківський район

118 вул. Корчака Януша 25 7,68 6,51 6,98 5,92

119 вул.  Коперника 3 6,88 5,92 6,25 5,38

120 вул.  Назарівська 7-Б 6,94 6,33 6,31 5,75

121 вул.  Назарівська 11 6,87 5,75 6,24 5,23
          

 Детальна інформація щодо обґрунтування перегляду тарифів, періодичності та строків надання послуг розміщена на інфор-
маційних стендах у під’їздах будинків, а також на офіційних  сайтах  КП "ГІОЦ" та КП "Житло-сервіс".

Пропозиції та зауваження  щодо  розрахунку тарифу приймаються  за адресою:  02081 м. Київ, Дніпровська набережна, 25-Б,  
КП  "Житло-сервіс" тел. 281-44-06  протягом 14 календарних днів з дня  опублікування оголошення.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

TOB "Житлосервіс-Солом'янка" повідомляє про намір:
– затвердити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин-

кових територій для багатоквартирних житлових будинків за адресами: м. Київ, 
вулиця М.Закревського № 101 та м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача № 7-в у зв'язку 
з їх відсутністю;

– здійснити зміну тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій для багатоквартирного житлового будинку за адресою: 
м.Київ, Чоколівський бульвар № 42-а у зв'язку зі збільшенням рівня мінімальної 
заробітної плати, тарифів на холодною воду та електроенергію, вартості під-
рядних робіт тощо.

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 
для житлових будинків розраховані відповідно до вимог Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 01.06.2011р. № 869 (зі змінами) та надані для затвердження 
до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) у наступних розмірах:

№ Адреса Тариф на 1 кв.м в 
місяць, грн з ПДВ

Тариф для першого 
поверху на 1 кв.м в 
місяць, грн з ПДВ

1 вул. М.Закревського № 101 9,46 8,42

2 вул. Лебедєва-Кумача № 7-в 8,74 -

3 Чоколівський бульвар № 42-а 9,62 -

З детальною інформацією щодо причин встановлення тарифів, структури, 
періодичності та строків надання послуг відповідно до вказаних тарифів можна 
ознайомитися на інформаційних стендах у під'їздах багатоквартирних житлових 
будинків за адресами: м. Київ, вулиця М.Закревського № 101, вул. Лебедєва-Кумача 
№ 7-в, Чоколівський бульвар № 42-а та в офісі TOB "Житлосервіс-Солом'янка" 
(адреса: 01013, м.Київ, вул. Будіндустрії № 5).

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді: відправлені 
поштою за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії буд. №5 або доставлені 
особисто (нарочно) за адресою: 03087, м.Київ, вул. Чоколівський бульвар 
№ 42-а, офіс TOB "Житлосервіс-Солом'янка" (тел./факс (044)220-18-65) протягом 
14 календарних днів з дня виходу оголошення.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 25.10.2017 № 1329 Департаменту будівництва та 
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) планується виділити кошти з резервного фонду бюджету міста 
Києва для закупівлі квартир мешканцям житлового будинку № 70, корпус 2 на проспекті 
Голосіївському у Голосіївському районі, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, 
що виникла у цьому будинку.

Департамент будівництва та житлового забезпечення планує здійснити закупівлю 
однокімнатних, двокімнатних, трикімнатних квартир, з технічним облаштуванням і 
внутрішнім оздобленням, в будинках, що розташовані у місті Києві та приймаються в 
експлуатацію у 2017 році.

Забудовникам необхідно направляти свої пропозиції з порушеного питання Депар-
таменту будівництва та житлового забезпечення:

– поштовим зв'язком: вулиця Володимирська, 42, м. Київ, 01601
– факсимільним зв'язком за телефонами: 234-01-24, 235-30-23.
– на електронну адресу: viddi103@ukr.net
Телефон для довідок: 234-01-24, 235-30-23

`д"%*=2, 
`n "eд3=!д a=гS!%" S C=!2…е!," 

надають безкоштовну правову допомогу постраждалим від 
діяльності медперсоналу пологових будинків столиці 

℡ (044)2706501, +380983081818, +380937581818.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Деснянського району м. Києва", розташоване за адресою: вул. Закревського, 15:

1) вул. Жукова, 19-а, загальна площа – 77,75 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди – 1309280,00 грн, мета вико-
ристання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (пошив та ремонт одягу), орендна плата за перший місяць (без ПДВ) – 5455,33 грн, ставки орендної плати - 5 %, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн 
коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового вико-
ристання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно 
територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня наступного після публікації ого-
лошення за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

В провадженні Голосіївського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа 
Федорович О.О. до Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк", Публічного 
акціонерного товариства "Акціонерний банк "КИЇВ", Чумак А.І. та Цихмейструк О.В. 
про визнання права власності на нерухоме майно. Судове слухання призначене в при-
міщенні Голосіївського районного суду м.Києва на 16 листопада 2017 року на 10 год. 
00 хв. На зазначений час, дату викликаються відповідачі:

– Цихмейструк Олена В'ячеславівна – м.Київ, вул.Єреванська, буд.30, кв.1;

– Чумак Алла Іванівна – м.Київ, вул. Північна, буд.4, кв.76 Суддя: Шкірай М.І.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: частина нежитлового приміщення першого поверху (вестибюлю) площею 

16,2 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-а. 
Вартість об'єкта оренди станом на 31.07.2017 – 465 700,00 грн без ПДВ. 
Балансоутримувач: КНП "Консультативно – діагностичний центр" Печерського району міста Києва (м. Київ, 

вул. Підвисоцького, 13, 280-08-58).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення торговельного об'єкта з 

продажу окулярів, лінз, скелець; на 2 роки 364 дні. Орендна ставка: 20 %, розмір орендної плати за місяць: 
7761,67 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). 

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголо-
шення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. 

Довідка за телефоном: 280-15-39.

TOB "Промінь-С" повідомляє, що відповідно до чинного законодавства розраховані та подані до КМДА тарифи на послуги 
з утримання будинків і прибудинкової території.

Тарифи розраховані згідно Постанови КМУ №869 від 01.06.2011р. з використанням програмного забезпечення кому-
нального підприємства КП ГІОЦ.

Періодичність, строки та обсяги надання послуг відповідають вимогам Розпорядження КМДА від 09.03.2011р. за №307.
Розраховані тарифи по будинках наведені нижче:

Адреса будинку вул. Софії Русової, 
буд. 3

вул. Софії Русової, 
буд. 1-б

вул. Софії Русової, 
буд. 3-а

вул. Єлизавети 
Чавдар, буд. 34

вул. Єлизавети 
Чавдар, буд. 38-а

вул. Єлизавети 
Чавдар, буд. 38-б

Розрахунковий 
тариф 7,60 грн за 1 м кв. 7,90 грн за 1 м кв. 7,66 грн за 1 м кв. 7,72 грн за 1 м кв. 7,62 грн за 1 м кв. 7,78 грн за 1 м кв.

Ознайомитись з розміром, складовими та структурою тарифу можна на інформаційних стендах у під'їздах, а також на 
сайті КМДА. За більш детальною інформацією, пропозицією та зауваженнями пропонуємо звертатись до TOB "Промінь-С" 
(м. Київ, вул. Є.Чавдар, 32, оф. 6) та за тел. (044) 523-53-58. Пропозиції та зауваження приймаються протягом 14 днів з 
дати публікації.
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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
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(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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На Прорізній буде пішохідний 
перехід з ФЕМів

Щодня у місті фіксується 3 мільйони поїздок 
громадським транспортом

Найкраща профілактика 
грипу – здоровий спосіб життя 
та вакцинація

КИЇВСЬКИЙ міський центр зай-
нятості приділяє значну увагу со-
ціальній адаптації демобілізованих 
учасників АТО. Зокрема служба 
зайнятості проводить зустрічі з 
бійцями, на яких розповідає, як 
відкрити власну справу, та надає 
одноразову матеріальну допомогу 
на її втілення. Так, за час прове-
дення АТО до столичної служби 
зайнятості звернулося 2775 вій-
ськовослужбовців, з них 902 було 
працевлаштовано та відкрили влас-
ну справу 141 особа. Серед них – 
Олександр Морозов. Він звернувся 
в Дніпровський районний центр 
зайнятості, підготував бізнес-план 
та отримав відповідне фінансуван-
ня, щоб реалізувати свою мрію. 

Тепер ветеран АТО – підприємець 
та власник компанії Clean shot 
(«Чистий постріл»), яка займається 
виготовленням масляних серветок 
для чищення зброї. 

За словами Олександра Морозо-
ва, його продукція користується не-
абияким попитом серед військових. 

Зокрема Державна прикордонна 
служба та Нацгвардія вже закупили 
продукції для військових на сході. 
На черзі Міністерство оборони. 

Як зазначив сам ветеран АТО, 
його винахід – це своєрідна «ап-
течка для зброї», яка збільшує її 
життєвий ресурс в рази 

ЗА ДВА тижні в Голосіївському 
районі відкриється новий дит-
садок, який зможуть відвідувати 
110 малят. ДНЗ (ясла-садок) №106, 

розташований на просп. Науки, 65, 
розрахований на 6 груп (дві групи 
для малюків віком від 2 до 3 років та 
чотири дошкільні групи для дітей 

віком від 3 до 6 (7) років) з режимом 
роботи 12 годин. В садочку є басейн, 
спортивна та танцювальна зали. 
Вартість робіт оцінюють у майже 
77 млн грн. Найближчими днями 
розпочнеться прийом до садочка 
через електронну систему запису. 

«За два тижні садочок вже при-
йматиме дітей. І я дуже радий, що 
ми вводимо в експлуатацію такий 
сучасний об’єкт з басейном, вели-
кими та світлими приміщеннями. 
Я пишаюся тим, що ми поступово 
змінюємо Київ і будуємо та від-
криваємо подібні заклади», – сказав 
Віталій Кличко. Мер Києва зазначив, 
що цього року в місті відкриється 
10 нових дитсадків – як новозбудо-
ваних, так і повністю реконструйо-
ваних. «Наше завдання – щоб наші 
діти навчалися і виховувалися в 
сучасних закладах освіти», – додав 
Віталій Кличко. 

До слова, цього тижня буде від-
критий ще один новий садочок на 
вул. Закревського. 

КОМУНАЛЬНА корпорація 
«Київавтодор» завершує за-
плановані на цей рік роботи із 
влаштування пішохідних пере-
ходів з використанням ФЕМів 
червоно-білого кольору. Про це 
повідомили в КК «Київавтодор». 

Так, на вул. Прорізній у Шев-
ченківському районі автодо-
рівці завершують влаштування 
нового пішохідного переходу з 

ФЕМів червоно-білого кольору. 
Також роботи на аналогічному 
об’єкті днями було здійснено на 
вул. Архітектора Городецького в 
Печерському районі. 

Як наголошують у «Київавто-
дорі», організація безпеки руху 
пішоходів на вулично-дорожній 
мережі столиці – одне з осно-
вних завдань для комунальної 
корпорації 

СТОЛИЦЯ докладає максимум 
зусиль, аби громадським тран-
спортом користувалося все більше 
киян та гостей міста. Про це в ефірі 
телеканалу «Прямий» розповів 
член постійної комісії Київради з 

питань транспорту Сергій Майзель. 
«Сьогодні у Києві 600 тисяч автівок, 
які щодня виїжджають на столичні 
дороги. Однак людей, які користу-
ються громадським транспортом, в 
рази більше. Якщо взяти статистику 

пересування метрополітеном та 
рухомим складом «Київпастрансу», 
то фіксуємо 3 мільйони поїздок 
щодня. Кожного року Київ виді-
ляє кошти на закупівлю нового 
транспорту. У 2017-му комунальні 
перевізники прид бають близько 60 
одиниць великих автобусів, стільки 
ж тролейбусів, 47 трамваїв. Кож-
ного року іде оновлення вагонів 
метрополітену. Таким чином, місто 
крок за кроком робить все для того, 
аби мешканці віддавали перевагу 
не власним авто, а громадському 
транспорту», – наголосив Сергій 
Майзель. 

За його словами, це практика усіх 
розвинених країн: коли громадяни 
свідомо відмовляються від поїздок 
на автомобілях та віддають пере-
вагу муніципальному рухомому 
складу 

КОЖНОГО року столичні ме-
дики закликають до своєчасного 
проведення профілактики епі-
демії грипу з метою уникнен-
ня ускладнень від хвороби та 
можливих летальних випадків. 
Особлива увага приділяється 
імунізації осіб із груп медичного, 
епідемічного та професійного 
ризику. В Україні цей контингент 
включає медичних працівників, 
військовослужбовців, праців-
ників правоохоронних органів, 
трудові колективи підприємств, 
установ, організацій, осіб із 
хронічними захворюваннями 
дихальної та серцево-судинної 
систем, нирок, обміну речовин, 
осіб, старших за 60 років, а також 
дітей та вагітних жінок. 

«Досвід проведення масових 
щеплень проти грипу (напри-
клад, у дитячих школах-інтерна-
тах, серед медичних працівників) 
красномовно свідчить про те, 
що вакцинація «працює». Рівень 
захворюваності в таких колекти-
вах нижчий, а перебіг хвороби, 
якщо вона таки відбулася, значно 
легший», – повідомила директор 
Департаменту охорони здоров’я 
Валентина Гінзбург. 

Медики нагадують, що інфі-
кування на грип здебільшого 
відбувається повітряно-кра-
пельним шляхом від іншої лю-
дини: під час кашлю, розмови, 
чхання, при тілесному контакті 
на відстані менше двох метрів. 
Період інфекційності хворого 
на грип складає один день до 
появи симптомів захворюван-

ня та зберігається до їх повно-
го зникнення. Тож, із метою 
профілактики недостатньо 
лише не контактувати з осо-
бами, які мають явні прояви 
грипозної інфекції. Необхідно, 
за можливості, максимально 
обмежити відвідування місць 
масового скупчення людей, час-
тіше провіт рювати приміщення, 
регулярно мити руки з милом, 
намагатися не торкатися очей, 
носа, рота. 

За інформацією лікарів-інфек-
ціоністів, основними клінічними 
ознаками грипу є головний біль, 
біль у м’язах, горлі, підвищення 
температури, кашель, нежить 
або закладеність носа. Також 
може спостерігатися нудота та 
блювання. 

Окремо наголошують фахівці 
на ознаках захворювання, у разі 
виникнення яких необхідно не-
гайно викликати «швидку». Це 
прискорене чи уповільнене ди-
хання, синюшність навколо рота, 
на інших ділянках шкіри, поява 
носової кровотечі, крововиливи 
на тілі (навіть незначні), темпе-
ратура тіла вище 39° С, що не 
збивається жарознижувальними 
препаратами, неможливість роз-
будити хворого, відсутня реакція 
на звертання, надмірне збуджен-
ня, судоми, нудота, блювання, 
діарея, сильний головний біль, 
відсутність сечовиділення. 

У разі виникнення будь-яких 
медичних питань цілодобово 
пораду лікаря можна отримати 
за тел. 15-83 

У Києві 140 демобілізованих бійців АТО відкрили 
власну справу

У Голосієво – новий дитсадок
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