
УЧОРА в Колонній залі мерії відбувся День 
Діалогу з Парламентом, який проводить Асо-
ціація міст України. У заході взяли участь 
прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, 
урядовці, народні депутати і близько 300 голів 
громад - членів АМУ. 

«На сьогодні членами Асоціації є 650 міс-
цевих рад. З них 396 міських, 147 селищних, 
107 сільських. Протягом цього року до АМУ 
прийнято 75 рад, серед яких 52 об’єднані те-
риторіальні громади. Окрім того, 3 об’єднані 
громади, адміністративні центри, підтвердили 
своє членство, – зазначив Віталій Кличко. –
Цього року Правління АМУ тричі зустрічалось 
з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом 
для обговорення проблемних питань українських 
громад. Завдяки цим зустрічам нам вдалося 
не допустити скасування місцевого акцизу з 
тютюнових виробів, розблокувати надходження 
акцизу з нафтопродуктів, зупинити примусове 
списання боргів по середньострокових позиках, 
розпочати монетизацію субсидій». 

Голова АМУ відзначив, що експерти Асо-
ціації брали участь у засіданнях урядових 
комітетів, де підтримали 857 проектів зако-
нодавчих актів та домоглися зняття з розгляду 
або повернення на доопрацювання 17 таких 
проектів. Також у звітному році уряд ухвалив 

17 актів, підготовлених за участі АМУ. Окрім 
цього, представники Асоціації взяли участь у 
118 засіданнях парламентських комітетів, де 
захищали інтереси місцевого самоврядування. 

«У нашому діалозі з парламентом важли-
вою була роль міжфракційного депутатського 
об’єднання «За розвиток місцевого самовря-
дування». Сьогодні до його складу входять 
46 нардепів. Завдяки нашій спільній роботі 
зареєстровано 4 законопроекти, розроблені на-
шими експертами; забезпечено представлення 
позиції АМУ щодо важливих законопроектів», 
– відзначив Віталій Кличко. 

Нині громади з нетерпінням очікують ухва-
лення низки важливих для їх розвитку за-
конопроектів – про муніципальну варту, про 
паркування, про розпорядження земельними 
ділянками, про службу в органах місцевого 
самоврядування та інших. 

«Сьогодні у парламенті перебуває низка 
важливих для розвитку громад законопроектів. 
В першу чергу – це новий закон про службу в 
органах місцевого самоврядування. Він суттєво 
розширює їх повноваження, зокрема щодо 
конкурентних умов заробітної плати», – за-
значив Голова АМУ. 

Для посилення ролі муніципалітетів в 
забезпеченні законності та правопорядку в 

містах та містечках на місцях давно очікують 
ухвалення законопроекту про муніципальну 
варту. Він підготовлений до другого читання. 

«Я неодноразово наголошував на важли-
вості реформування сфери паркування в на-
селених пунктах. Дякую народним депутатам 
за підтримку законопроекту 5364 у першому 
читанні й сподіваюсь, що найближчим часом 
він буде ухвалений в цілому як закон. Це 
дозволить нам не тільки навести лад в цій 
сфері, а й отримати додаткове джерело над-
ходжень до місцевих бюджетів», – наголосив 
Віталій Кличко. 

Наразі очікується ухвалення проекту Дер-
жавного бюджету на 2018 рік в першому 
читанні. І для Асоціації вкрай важливим є 
врахування в головному кошторисі країни 
інтере сів громад. Мер Києва відзначив, що 
проект Держбюджету на 2018 рік є складним 
для органів місцевого самоврядування. І ви-
конавча дирекція та правління АМУ провели 
велику роботу щодо врахування інтересів муні-
ципалітетів. «Оскільки я особисто брав участь 
у бюджетних консультаціях, хочу подякувати 
прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, 
який пообіцяв врахувати наші пропозиції: 
щодо зменшення обсягів вилучення з міст 
та громад, зняття навантаження з місцевих 
бюджетів по фінансуванню пільг з надання 
ЖКП та вирішення питання середньострокових 
позик, – відзначив очільник столиці. – Спо-
діваюся, ці важливі для місцевого самовря-
дування питання будуть враховані урядом 
при доопрацюванні проекту Держбюджету».

Учора учасники Загальних зборів пере-
обрали мера Києва Віталія Кличка Головою 
Асоціації міст України. Рішення було ухвалене 
одноголосно. Віталій Володимирович подя-
кував за підтримку головам громад – членам 
АМУ. І зазначив, така довіра для нього – це 
велика відповідальність � 

Віталій КЛИЧКО: «Ми очікуємо 
ухвалення низки важливих 
для розвитку місцевого 
самоврядування законопроектів»

Учора Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко 
підбив підсумки роботи АМУ за 2017 рік під час звітної доповіді 
на Загальних зборах, які відбулися в столиці. Наразі громади з 
нетерпінням очікують ухвалення низки важливих для їх розвитку 
законопроектів – про муніципальну варту, про паркування, про 
розпорядження земельними ділянками, про службу в органах 
місцевого самоврядування та інших. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

У столиці відбудуться 
заходи до Дня 
Гідності та Свободи 
і Дня пам’яті жертв 
Голодоморів 

Із 17 до 24 листопада в місті відбудуть-
ся заходи до Дня Гідності та Свободи 
та Дня пам’яті жертв Голодоморів. Під-
писано розпорядження КМДА № 1410 
(https://kyivcity.gov.ua/news/56090.html). 

Так, із нагоди Дня Гідності та Свободи 
пам’ятні події триватимуть із 17 до 24 
листопада з 9.00 до 22.00 на Майдані 
Незалежності та вул. Хрещатик, а та-
кож 21 листопада з 9.00 до 14.00 на 
Софійській та Михайлівській площах. 

Із нагоди Дня пам’яті жертв Голо-
доморів заходи триватимуть із 25 до 
26 листопада на Майдані Незалежності 
та вул. Хрещатик. 

Відповідно до розпорядження буде 
заборонено рух усіх видів транспортних 
засобів 21 листопада із 7.00 до 14.00 
на Володимирському проїзді. У зв’язку з 
цим внесуть відповідні зміни в роботу 
маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування. 
Також у місцях проведення заходів за-
боронять зупинку та стоянку автомобілів. 

Організатором зазначених громад-
ських секцій виступила ГО «Розвиток 
заради майбутнього». 

Місто додатково 
спрямує 656 млн грн 
на оновлення 
комунального 
рухомого транспорту 

Кошти пропонують виділити в рамках 
коригування міського бюджету на 2017 
рік. За рахунок економії, що складалася 
за результатами проведення тендерів, 
відповідну суму направлять на онов-
лення комунального рухомого складу. 
А ще Київ спрямує додаткові кошти 
на придбання спецтехніки для КО 
«Київзеленбуд» та КК «Київавтодор». 

За рахунок субвенції із держаного 
бюджету, планують внести зміни до 
головного кошторису столиці у розділі 
медицини та соціальної підтримки. 
«Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам складає 
41 млн грн. На здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розви-
тку окремих територій місто отримало 
32 млн грн. Це в основному кошти, 
спрямовані на ремонт в освітніх за-
кладах. Ще 11 млн грн державної 
субвенції ми отримали на виплату 
грошової компенсації за житло для 
сімей загиблих осіб в АТО та людей 
з інвалідністю», – зазначив голова 
постійної комісії Київради з питань 
бюджету та соціально-економічного 
розвитку Андрій Странніков. 

Суттєву субвенцію з державного бю-
джету у 200 млн грн буде спрямовано 
на погашення різниці в тарифах ЖКГ. 

Відповідні зміни до бюджету столиці 
на 2017 рік учора підтримали депутати 
профільної комісії. 

Проект рішення мають винести на 
одне із засідань Київради.
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Учора в Колонній залі мерії відбувся День Діалогу з Парламентом, який проводить Асоціація міст України. У заході взяли участь урядовці, народні депутати 
і близько 300 голів громад – членів АМУ
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 115 (1794), середа, 15 листопада 2017 р.

Про надання статусу скверу 
земельним ділянкам, 

розташованим на вулиці Зарічній, 45 
та проспекті Миколи Бажана, б/н  
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 23/3030 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüíèì ä³ëÿí-
êàì, ðîçòàøîâàíèì íà âóëèö³ Çàð³÷í³é, 45 òà  
ïðîñïåêò³ Ìèêîëè Áàæàíà, á/í ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8 000 000 000:90:013:0110 ïëîùåþ 1486,03 êâ.ì; 
êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:013:0111 
ïëîùåþ 1239,69 êâ.ì; êàäàñòðîâèé íîìåð 
8 000 000 000:90:013:0112 ïëîùåþ 1205,3 êâ.ì; 
êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:013:0113 
ïëîùåþ 169,22 êâ.ì; êàäàñòðîâèé íîìåð 
8 000 000 000:90:013:0114 ïëîùåþ 420,36 
êâ.ì), çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. 
Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, 
âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹2), çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 14.09.2017 № 23/3030

План-схема
земельних ділянок, яким надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê – ì. Êè¿â, íà âóëèö³ Çàð³÷í³é, 45 òà ïðîñïåêò³ Ìèêîëè Áàæàíà, 
á/í ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê – 1486,03 êâ. ì; 1239,69 êâ. ì; 1205,3 êâ. ì;    
169,22 êâ. ì; 420,36 êâ. ì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення парку відпочинку 
на земельній ділянці 

орієнтовною площею 5,9 га, 
розташованій між вул. Урлівською, 
вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, 

вул. Здолбунівською, навколо озера Жандарка 
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 22/3029 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006  № 105 «Про затвердження 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження рекреаційної цінності 
території, збереження зелених насаджень, враховуючи звернення громадян Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 14.09.2017 № 22/3029

План-схема
земельної ділянки, на якій створюється парк відпочинку

Àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, ì³æ âóë. Óðë³âñüêîþ, âóë. Äí³ïðîâîþ, âóë. ²âàíà Áîéêà, 
âóë. Çäîëáóí³âñüêîþ 

Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 5,9 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

1. Ñòâîðèòè ïàðê â³äïî÷èíêó íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 5,9 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ âóë. 
Óðë³âñüêîþ, âóë. Äí³ïðîâîþ, âóë. ²âàíà Áîéêà,  
âóë. Çäîëáóí³âñüêîþ, íàâêîëî îçåðà Æàíäàðêà 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè 
ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà», à ñàìå: äîäàòè ïàðê â³äïî÷èíêó çã³äíî ç 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ïàðê³â 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 5,9 ãà, 
ùî ðîçòàøîâàíà ì³æ âóë. Óðë³âñüêîþ, âóë. 
Äí³ïðîâîþ, âóë. ²âàíà Áîéêà, âóë. Çäîëáóí³â-
ñüêîþ, íàâêîëî îçåðà Æàíäàðêà ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ «Õðå-
ùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання статусу парку земельній ділянці, 
розташованій на Дніпровській набережній у районі затоки 

Берковщина у Дарницькому районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 20/3027 від 14 вересня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 14.09.2017 № 20/3027

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус 

парку відпочинку

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - ì. Êè¿â, Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà ó ðàéîí³ çàòîêè Áåðêîâùèíà 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 7,5465 ãà

1. Íàäàòè ñòàòóñó ïàðêó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 7,5465 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà Äí³ïðîâ-
ñüê³é íàáåðåæí³é ó ðàéîí³ çàòîêè Áåðêîâùèíà ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8 000 000 000:90:139:0002), çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äî-
äàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ñòàòóñó 
ïàðêó âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà-
÷åí³ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками на вул. Щусєва, №№ 8, 10-а, 
12-а та будинками на вул. Ак. Грекова, №№ 18, 18-а, 22, 

22-а у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 25/3032 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України  «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, 
з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, озеленення території задля задоволення соціально-
культурних потреб громади, раціонального використання і збереження зелених насаджень, враховуючи численні 
звернення громадян Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³ – îð³ºíòîâíà ïëîùà 0,45 ãà, ðîçòàøîâàí³é  
ì³æ áóäèíêàìè íà âóë. Ùóñºâà, ¹¹ 8, 10-à, 
12-à  òà áóäèíêàìè íà âóë. Àê. Ãðåêîâà, ¹¹ 
18, 18-à, 22, 22-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

 2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-

óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

 4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñ-
íîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005  ¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

 6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради

від 14.09.2017 № 25/3032

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

Àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - ì³æ áóäèíêàìè íà âóë. Ùóñºâà, ¹¹ 8, 10-à, 12-à òà áóäèíêàìè 
íà âóë. Àê. Ãðåêîâà, ¹¹ 18, 18-à, 22, 22-à  

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 232/1824

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 
з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води та вартості витрат на проведення 
періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних 
засобів обліку теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»

Розпорядження № 1340 від 26 жовтня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обгрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.
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5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò 
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó 
òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 
ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº Òîâàðèñòâî 

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×-
ÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

7. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 232/1824

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1340

Тарифи 
на теплову енергію 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1068,09 1281,71

2 Бюджетні установи 1501,37 1801,64

3 Інші споживачі (крім населення) 1346,12 1615,34

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 233/1825

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1340

Тарифи 
на виробництво теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1006,43 1207,72

2 Бюджетні установи 1439,71 1727,65

3 Інші споживачі (крім населення) 1284,46 1541,35

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 234/1826

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1340

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 53,83 64,59

2 Бюджетні установи 53,83 64,59

3 Інші споживачі (крім населення) 53,83 64,59

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 235/1827

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1340

Тарифи 
на постачання теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 7,83 9,40

2 Бюджетні установи 7,83 9,40

3 Інші споживачі (крім населення) 7,83 9,40

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 236/1828

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1340

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного 
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку 
теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Г кал 1310,85

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартир-
ного (на приміщення) та/або будинкового засобів облі-
ку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць 
протягом періоду надання послуги 3 
централізованого опалення

18,54

3 Централізоване постачання гарячої води за умови під-
ключення рушникосушильників до системи гарячого 
водопостачання:

населення 1 куб. м 71,46

4 Централізоване постачання гарячої води за відсутності 
рушникосушильників:

населення 1 куб. м 64,97

бюджетні установи 1 куб. м 76,86

інші споживачі (крім населення) 1 куб. м 69,07

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 237/1829

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1340

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» 

як виконавець послуг з централізованого опалення
Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 27,08

Листопад 54,17

Грудень 54,17

Січень 54,17

Лютий 54,17

Березень 54,17

Квітень 27,08

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàð-
òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ 
ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, íàðàõîâóþòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî 
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 216/1808

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 

послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води 

та вартості витрат на проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку 

теплової енергії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»
Розпорядження № 1341 від 26 жовтня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обгрунтованих тарифів:

1 Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ ÒÎÂÀÐÈ-
ÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÍÒ 
ÑÎÔ²ß ÏÐÎÏÅÐÒ² ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÍÒ ÑÎÔ²ß ÏÐÎÏÅÐÒ² 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÍÒ ÑÎÔ²ß ÏÐÎÏÅÐÒ² 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïî-
ñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÍÒ 
ÑÎÔ²ß ÏÐÎÏÅÐÒ² ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ» ÿê âèêîíàâåöü 
öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò 
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó 
òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 
ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº ÒÎÂÀÐÈ-
ÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÑÅÍÒ ÑÎÔ²ß ÏÐÎÏÅÐÒ² ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ» ÿê 
âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî 
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Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» 
як виконавець послуг з централізованого опалення

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 35,34

Листопад 70,68

Грудень 70,68

Січень 70,68

Лютий 70,68

Березень 70,68

Квітень 35,34

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàð-
òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ 
ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, íàðàõîâóþòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàíî êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâå-
äåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 216/1808

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1341

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1032,12 1238,54

2 Інші споживачі 1419,34 1703,21

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 217/1809

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1341

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1031,41 1237,69

2 Інші споживачі 1418,63 1702,36

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 218/1810

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1341

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 0,71 0,85

2 Інші споживачі 0,71 0,85

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 219/1811
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
26 жовтня 2017 року № 1341

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ 

МЕНЕДЖМЕНТ» як виконавець цих послуг
№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1273,68

інші споживачі 1 Гкал 1738,34

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на 
приміщення) та будинкового засобів обліку теплової енергії, 
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць протягом 
періоду надання послуги з централізованого 
опалення

27,65

інші споживачі 1 кв. м опалюваної площі на місяць протягом 
періоду надання послуги з централізованого 
опалення

45,23

3 Централізоване постачання гарячої води за умови під-
ключення рушникосушильників до системи гарячого 
водопостачання:

населення 1 куб. м 78,24

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 220/1812

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1341

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 238/1830

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії Приватному 
підприємству «БОНВОЯЖ»

Розпорядження № 1343 від 26 жовтня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎ-
ßÆ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ÁÎÍÂÎßÆ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32 «Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà ¹3/1114;

â³ä 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 678 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, òàðèô³â 
íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òàðèô³â íà 
òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà òàðèô³â 
íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 30 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 100/1211;

â³ä 26 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1056 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 14 ëèñòîïàäà 
2016 ðîêó çà ¹ 221/1534;

â³ä 29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1378 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ñ³÷íÿ 2017 
ðîêó çà ¹19/1611;

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 436 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 24 êâ³òíÿ 2017 
ðîêó çà¹ 84/1676.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 238/1830

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343

Тарифи 
на теплову енергію Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1170,57 1404,68

2 Бюджетні установи 1607,71 1929,25

3 Інші споживачі (крім населення) 1723,57 2068,28

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 239/1831

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343
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Тарифи 
на виробництво теплової енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1132,75 1359,30

2 Бюджетні установи 1570,02 1884,02

3 Інші споживачі (крім населення) 1681,32 2017,58

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 240/1832

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 22,27 26,72

2 Бюджетні установи 22,14 26,57

3 Інші споживачі (крім населення) 26,70 32,04

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 241/1833

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343

Тарифи 
на постачання теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 15,55 18,66

2 Бюджетні установи 15,55 18,66

3 Інші споживачі (крім населення) 15,55 18,66

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

Розпорядження № 1258 від 10 жовтня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
«СІНКГЛОБАЛ» ліцензії на право провадження освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 1293 від 18 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 40331862, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03027, Êè¿â-
ñüêà îáë., Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, ñåëî 
Íîâîñ³ëêè, âóë. Ñàäîâà, áóäèíîê 26) ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê 

òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 
áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðà-
öåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

10.10.2017 № 1258

Перелік рахунків 
територіального органу 

Державної казначейської служби України 
за кодом класифікації доходів бюджету 22010200 

для внесення плати 
за видачу ліцензії

№ з/п Отримувач Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 
ГУДКСУ)

Номер рахунку Код класифі-
кації доходів 
бюджету

Найменування 
коду класифікації 
доходів бюджету

1 ГУК у м.Киеві/м.
Київ/ 22010200

37993783 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31411511700001 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

2 УК у Голосіїв-
ському районі/
Голосіївський 
район/22010200

38039757 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31410511700002 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

3 УК у Дарниць-
кому районі/
Дарницький 
район/22010200

38021179 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31419511700003 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

4 УК у Деснян-
ському районі/
Десняньський 
район/22010200

37984978 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31418511700004 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

5 УК у Оболон-
ському районі/
Оболонський 
район/22010200

38002491 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31416511700006 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

6 УК у Печер-
ському районі/
Печерський 
район/22010200

38004897 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31415511700007 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

7 УК у Поділь-
ському районі/
Подільський 
район/22010200

37975298 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31414511700008 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

8 УК у Святошин-
ському районі/
Святошинський 
район/22010200

37962074 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31413511700009 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

9 УК у 
Солом’янському 
районі/
Солом’янський 
район/22010200

38050812 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві

820019 31413511700010 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

10 УК у Шевченків-
ському районі/
Шевченківський 
район/22010200

37995466 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служ-
би України у 
м. Києві 

820019 31412511700011 22010200 Плата за ліцензії на 
певні види госпо-
дарської діяльності 
та сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконавчими 
органами місцевих 
рад і місцевими ор-
ганами виконавчої 
влади

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ 
«Ñ²ÍÊÃËÎÁÀË» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41402059, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03191, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âà-
ñèëÿ Êàñ³ÿíà, áóäèíîê 2/1, îô³ñ 367) ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïî÷àòêîâî¿ 
çàãàëüíî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «Ñ²ÍÊ-
ÃËÎÁÀË» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðè-

ëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé 
ðàõóíîê çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ 
ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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№ п/п Найменування підприємства, установи, 
організації та підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.01.2017 01.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 01.05.2017 01.06.2017 01.07.2017 01.08.2017 01.09.2017 01.10.2017

1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРУП ДФ 
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН”

3,9 4,0 8,8 8,8 8,9 9,0 13,5 13,5 13,4 17,8

2
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ” 
ДК”Укроборонпром”

5,6 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6 8,1 7,5 7,6 7,7

3
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
“КВАНТ” ДК”Укроборонпром”

7,8 7,2 8,9 4,9 7,0 7,2 9,9 9,6 9,1 7,1

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “СОЮЗ” 2,3 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,1

5
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
“КИЇВДІПОТРАНС” Мінрегіон

3,3 4,0 4,1 4,1 4,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5

6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА” 4,4 4,5 4,8 4,3 4,6 4,5 4,9 5,2 4,9 5,2

7
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ” Мінрегіон

4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6

8 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КРАПЛИНКА” 3,2 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

9
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД 
“БУРЕВІСНИК” ДК”Укроборонпром”

2,5 2,5 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5

10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ 
“МАРС РК” 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної в місті Києві 

на 01.10.2017

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в м. Києві 

згідно статистичних даних станом на 01 жовтня 2017 року
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.10.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî 

ì³ñòó ñêëàâ 102,0 ìëí ãðí, ùî íà 6,7% àáî íà 6,4 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî 
ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà ìàéæå íà 33,3% àáî íà 25,5 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ 
äî ïî÷àòêó 2017 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó ìàéæå 74,9% àáî 76,4 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî 
àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; 11,8% àáî 12,0 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ 
ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà 13,3% (ìàéæå 13,6 ìëí ãðí) – íà 
åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ 
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.10.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà ìàéæå 52,2 ìëí ãðí 
àáî ïîíàä 51,1% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: 
âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 22,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â – 
7,7 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» – 7,1 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» – 3,5 ìëí ãðí; ÄÏ 
«ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 0,9 
ìëí ãðí; ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ 
Ì³íðåã³îíó – 11,4 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 5,5 ìëí ãðí; ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòó-
íåëüïðîåêò» – 4,6 ìëí ãðí; ÄÏ «ÄÍÄòàÏÂ² «ÍÄ²ïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ» – 0,3 ìëí ãðí 
òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè – ïîíàä 4,2 ìëí 
ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 2,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ 
îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé 
³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà 
ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» – 0,2 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 3,2 ìëí ãðí (Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé 
³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 1,3 ìëí ãðí; Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîð-
ïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 
ìëí ãðí; ÄÏ «Åêî» – ìàéæå 0,3 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»– 2,2 ìëí ãðí); Äåðæàâíèé 
êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ – 2,1 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ 
ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» – 2,0 ìëí ãðí òîùî); Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè – 1,2 
ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà 
åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè –1,0 ìëí ãðí (ÄÏ «Åíåðãîïðîåêò» 
– 0,9 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàôòîïåðåðîáíî¿ òà íàôòîõ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ «Ìàñìà» 
– 0,1 ìëí ãðí òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà – öå áðàê 
îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ 
ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàé-
á³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 17,8 
ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» – 6,1 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-
Óêðà¿íà» – 5,2 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êðàïëèíêà» – 3,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» 
– 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 2,0 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó – áðàê 
îá³ãîâèõ êîøò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ 

ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³ä-
ñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàä-
ñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî 
óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðè-
òÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íå-
ïðîäóêòèâíèõ âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ 
ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãî-
âàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, 
ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ 
òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà çà-
áåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é 
òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ 
íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íå-
äîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – æîâòíÿ 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 108 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, (ó ò. 
÷. ó æîâòí³ – 9 çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 461 êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, 
âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ 
òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü – 
æîâòåíü 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 75 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ 
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 61 ïðèïèñ, ñêëàäåíî 59 ïðîòîêîë³â ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàòò³ 41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ 
ñóä³â ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëè 18 ïåðåâ³ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà 
îçíàêàìè ñòàòò³ 175 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Âíåñåíî 41 ïðîïîçèö³ÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ òà â æîâòí³ âèíåñåíî 19 ïîñòàíîâ ïðî 
íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 265 ÊÇïÏÓ 
íà ñóìó 182 400 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì æîâòíÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, 
ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.10.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó 
áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 3,5 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà 
ñåðïåíü 2017 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – æîâòíÿ 2017 ðîêó 
ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 52,6 ìëí ãðí çàáîðãî-
âàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ 
ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³é-
íîìó êîíòðîë³.
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Фото Павла ПАЩЕНКА

Фото Павла ПАЩЕНКА

Фото Олексія ІВАНОВА

У жовтневих рахунках за опалення буде 
відображено перерахунок за минулий сезон

Археологічні дослідження 
на Поштовій площі – 
в режимі онлайн

На зимовий період у місті 
організують соціальне 
патрулювання

Статус скверу отримали 
ділянки в 4 районах столиці 

У КИЄВІ реалізовано дві ініціативи 
у рамках першого ГБ. Це проекти-
переможці № 27 «Реконструкція 
міської «Зони здоров’я» на лівому 
березі Дніпра» та № 357 «Скейт-парк 
на березі Дніпра («Зона здоров’я», 
ст. м. «Лівобережна»)». Перший 
проект – це загальнодоступна ре-
креаційна зона на березі Дніпра, 
розташована недалеко від ст. м. 
«Лівобережна». Тут облаштовано 

додатковий вихід із алеї від Патрі-
аршого Собору УГКЦ, влаштовано 
пішохідну зону та велодоріжки, 
встановлено лавки, є дитячі та 
спортивні майданчики, а також 
багатолітні дерева та вихід до води. 
Це єдина рекреаційна зона для 
активного відпочинку мешканців 
масиву Микільська Слобідка. 

Також на Лівобережжі з’явилася 
ще одна спортивна локація, реалі-

зована завдяки другому проекту. 
Відтепер скейтери, які раніше були 
змушені їздити тренуватися в інші 
райони міста, можуть займатися 
улюбленим видом спорту поряд 
із домом. На спортмайданчику 
просто неба розвиватимуться такі 
напрями: катання на скейтборді, 
стрітборді, самокатах, велосипедах 
ВМХ і МТВ, а також aggressive vert і 
aggressive street. Ідея належить шко-
лярам-скейтерам, які проживають 
на Микільській Слобідці. Фігури 
мають різні ступені складності та 
можуть використовуватись навіть 
маленькими дітьми   

У ПОНЕДІЛОК мер Києва Віталій 
Кличко зустрівся з президентом 
Світового банку Джим Йонг Кімом, 
який прибув до України з офіцій-
ним візитом. Під час спілкування 
міський голова наголосив, що понад 
три роки тому у столиці почали 
будувати нову систему управління, 
де всі процеси відкриті й прозорі, 
а влада підконтрольна громаді та 
працює, спираючись на ініціативу 
та думку людей. 

Київ першим запровадив сис-
тему «Відкритий бюджет», яка 
дозволяє відслідковувати онлайн 
витрати та доходи бюджету. Також 
вдалося скоротити майже вдвічі 
зовнішній борг, розпочати бо-
ротьбу з корупцією у комуналь-
ному господарстві, запровадити 
відкриті аукціони та тендери. Це 
дало можливість збільшити над-

ходження до скарбниці на 30% та 
вкладати гроші в інфраструктурні 
проекти, а також відновити довіру 
інвесторів. 

У свою чергу, Джим Йонг Кім 
наголосив, що приємно вражений 
змінами та реформами, які були 
втілені та запроваджуються у Києві, 

й відзначив, що радий тому, що 
Світовий банк допоміг столиці роз-
робити транспортну схему, яка має 
оптимізувати рух авто. Він також 
підтримав прагнення навести лад 
з паркуванням. «Ви маєте контро-
лювати своє місто», – наголосив 
президент Світового банку  

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» у прес-службі 
ПАТ «Київенерго», у першій квитанції за опалення 
у новому опалювальному сезоні 2017/2018 рр. меш-
канці близько 330 будинків побачать суми до сплати 
у графах «нараховано» та «перерахунок». У графі 
«перерахунок» буде відображено перерахунок суми 
до сплати за опалення у минулому опалювальному 
сезоні. Сума може бути як з позначкою плюс (доплата), 
так і мінус (переплата). 

Нагадаємо, передавати показання лічильників 
тепла та гарячої води потрібно протягом останнього 

тижня кожного місяця. Це можна зробити: в Осо-
бистому кабінеті з гарячої води та опалення на сайті 
Київенерго для клієнтів, на сторінці входу в Особистий 
кабінет з гарячої води та опалення без реєстрації, 
у Контакт-центрі Київенерго 15-88 телефоном або 
залишити їх у будь-якому Центрі обслуговування 
клієнтів. Їх адреси вказані на сайті для клієнтів у 
розділі «Контакти»: https://kyivenergo.ua/contacts, 
у графі для самозаповнення паперового рахунку, 
внести показання лічильника при сплаті за послуги 
через банківські та фінустанови   

НА МІСЦІ проведення археологічних досліджень 
на Поштовій площі будуть встановлені веб-камери, 
що дозволить всім охочим спостерігати за роботами 
в режимі онлайн. 

«Наприкінці жовтня було проведено виїзну нараду 
щодо ходу археологічних досліджень на Поштовій 

площі. За результатами цієї наради було вирішено 
встановити веб-камери задля постійного онлайн-ін-
формування ЗМІ та громадськості про хід виконання 
робіт. Переконаний, це зніме напругу, виключить 
розповсюдження різноманітних чуток та дозволить 
будь-кому з охочих самостійно відстежити, що ж 
відбувається на площі», – розповів заступник голови 
КМДА Олексій Резніков. 

Онлайн-трансляція буде відбуватись на окремо 
створеному сайті. Веб-камери встановлять за кошти 
інвестора  

НА ЗИМОВИЙ період, із 1 груд-
ня 2017 року до 1 квітня 2018 
року, у столиці буде організова-
но соціальне патрулювання та 
створено міський оперативний 
штаб допомоги бездомним осо-
бам та координації соціального 
патрулювання в зимовий період. 
Керівником штабу призначено 
заступника голови КМДА Миколу 
Поворозника. 

«Наразі затверджено відпо-
відний план заходів щодо за-
безпечення діяльності виїзних 
бригад для здійснення соціаль-
ного патрулювання у зимовий 
період. Зокрема Департамент 
соцполітики КМДА, Будинок 
соціального піклування, Центр 
обліку бездомних громадян ви-
значать місця роботи виїзних 

бригад та затвердять графік їх 
роботи. Департамент охорони 
здоров’я забезпечить надання 
медичної допомоги таким осо-
бам у лікувальних установах», 
– розповів Микола Поворозник. 

За його словами, райдерж-
адміністрації, Департамент со-
ціальної політики на базі райус-
танов соцзахисту населення та 
територіальних центрів обслу-
говування пенсіонерів на вка-
заний період створять банки 
одягу та взуття для бездомних 
осіб і проведуть їх наповнення, 
залучивши до цього спонсорську, 
благодійну та гуманітарну допо-
могу від установ, ГО, громадян. 
Окрім того, буде наповнено банк 
одягу Будинку соціального пі-
клування  

ЗА ЦЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ на пленарному засіданні депутати 
Київради. Зокрема статус скверу надано земельним ділянкам: на 
вул. Машинобудівній, 25-а (Солом’янський р-н), на просп. Науки, 4-а 
та 4-б (Голосіївський р-н), на просп. Лісовому, 33, між будинками на 
просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 
14 (Деснянський р-н), на вул. Межигірській, 83 біля виходу зі ст. 
м. «Тараса Шевченка», на перетині проспектів Правди та Свободи, 
біля ТЦ «Орнамент» (Подільський р-н). 

Відповідним профільним службам доручено у місячний термін із 
дня набуття чинності рішень про надання ділянки у користування 
вжити заходів щодо державної реєстрації права на них. 

Комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» доручено здійснити 
організаційно-правові заходи щодо благоустрою цих територій  

Реалізовано ще два проекти 
у рамках Громадського бюджету

У мерії відбулася зустріч із головою 
Світового банку
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