
УЧОРА зранку Президентське подружжя разом 
з Віце-прем’єр-міністром України Геннадієм 
Зубком, першим заступником голови КМДА 
Миколою Поворозником, представниками Уря-
ду, парламенту й громадськості поклали квіти 
до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі. 

«Сота річниця Крут, в яку ми зібралися, – зна-
менний день для кожного українця-патріота, а 
особливо для людей, які пов’язали своє життя зі 
Збройними силами України. Бій під Крутами – 
одна із численних битв в одвічному «хрестовому 
поході» Росії проти України. Але Крути в просторі 
та часі буття українського народу посідають над-
звичайно важливе місце. Ця назва, як писав Улас 
Самчук, «врізбилася у наше народне єство, у наш 
дух і нашу плоть», – зазначив глава держави під 
час церемонії вшанування Героїв Крут. 

До 100-ї річниці історичних подій та з метою 
вшанування подвигу Героїв Крут і військово-
патріотичного виховання військовослужбовців 
ЗСУ, Президент Петро Порошенко присвоїв 
Військовому інституту телекомунікацій та ін-

форматизації почесне найменування імені 
Героїв Крут. Відповідний Указ глава держави 
підписав під час відвідування навчального за-
кладу на урочистостях у присутності всього 
особового складу. 

«Інститут по праву заслужив високе звання 
імені Героїв Крут. Ним будуть пишатися і ті, хто 
навчається зараз, і ті, хто вже завершив його та 
служить в українському війську», – зазначив 
Петро Олексійович. 

З нагоди присвоєння закладу імені Героїв 
Крут Верховний головнокомандувач вручив на-
чальнику військового вишу полковнику Євгену 
Степаненку бойовий прапор інституту. 

Також учора від Глави держави встановлено 
квіти до могили загиблих українських патріотів, 
вихованців Університету Святого Володимира, 
учасників бою під Крутами Володимира Шуль-
гина (1894 – 1918) та Володимира Наумовича 
(1894 – 1918), яких поховано на території Дер-
жавного історико-меморіального Лук’янівського 
заповідника. 

Опівдні у столиці від метро Арсенальної і до 
Аскольдової могили (по маршруту вул. Івана Ма-
зепи – площа Слави – Алея Героїв Крут) провели 
щорічний урочистий марш на честь вшанування 
пам’яті Герїв Крут. А ввечері відбулася історична 
реконструкція бою на заводі «Арсенал». Актори 
відтворили події, що відбувались наприкінці січня 
1918 року. Після реконструкції організували тра-
диційний cмолоскипний марш від Арсенальної 
площі до Аскольдової могили і Віче, присвячене 
Героям Крут � 

Віталій Кличко 
передав меру Лісабона 
символічні ключі 
від «Євробачення» 

Учора мер Києва Віталій Кличко передав 
символічні ключі від «Євробачення» 
мерові Лісабона Фернандо Медіні. Цієї 
весни саме португальська столиця, яка є 
містом-побратимом Києва, прийматиме 
пісенний конкурс. 

«Коли у 2016 році Джамала перемогла 
на «Євробаченні», я буквально стрибав 
від радості. І ми всі були їй вдячні. Адже 
світ знову почув про Україну, оцінив її 
талант, музику і душу! Ми раділи нагоді 
вчергове представити гостям наше гарне 
місто. Адже Київ уже вдруге приймав 
«Євробачення», – зазначив Віталій Во-
лодимирович. 

За його словами, і організатори, і всі 
учасники та гості залишилися задово-
леними і високо оцінили проведення 
«Євробачення» в Києві. «Тож з високо 
піднятою головою ми сьогодні передаємо 
ключі від конкурсу Лісабону. Завдяки 
Сальвадору Собралу і його душевній 
джазовій баладі торік Португалія вперше 
перемогла на конкурсі «Євробачення». 
Ми передаємо Лісабону естафету! І саме 
з цієї хвилини розпочинається відлік часу 
до старту пісенного конкурсу, який цього 
року відбудеться в столиці Португалії. 
Ми вітаємо Лісабон і чекаємо на чудове 
музичне свято цієї весни!», – сказав Ві-
талій Кличко і жартома додав, що дуже 
сподівається на те, що через рік Лісабон 
поверне ключі знову Києву. 

Стартувало голосування 
щодо найменування 
скверу на Виноградарі 
іменем Кузьми 
Скрябіна 

У Києві розпочалося громадське обго-
ворення ініціативи мешканців масиву 
Виноградар щодо найменування скверу 
на вулиці Порика іменем українського 
співака Кузьми Скрябіна. За дану ініці-
ативу містяни можуть проголосувати на 
сайті КМДА до 24 березня. Процедура 
проста – потрібно зареєструватися з 
допомогою електронної пошти. 

На підтримку ініціативи кияни зібрали 
понад 2 тис. підписів осіб, які проживають 
у межах пішохідної доступності до скверу. 
Основним аргументом стало те, що співак 
разом із родиною проживав тут, тож ви-
ноградарці часто з ним бачилися і спілку-
валися. Офіційне подання цієї громадської 
ініціативи реалізував депутат Київради 
Олексій Окопний. А комісія з найменувань 
підтримала її і за процедурою винесла на 
громадське обговорення. 

«Голосування триватиме 2 місяці, і 
якщо кияни підтримають назву скверу 
іменем Скрябіна, комісія з найменувань 
відповідно має рекомендувати її до роз-
гляду. Тоді ми з юристами підготуємо 
проект рішення Київради, який за про-
цедурою розгляне спочатку комісія, а 
потім депутати у сесійній залі», – розповів 
Олексій Окопний. 

Підтримати громадську ініціативу 
можна тут: https://forum.kievcity.gov.ua/
projects/view.php?P=455
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Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року 
біля залізничної станції Крути поблизу селища 
Крути та села Пам’ятне, що на Чернігівщині, 
за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 
18 км на схід від Ніжина. Він тривав 5 годин 
між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії 
під проводом есера Михайла Муравйова та 
загоном із київських курсантів-добровольців 
і козаків «Вільного козацтва», що загалом на-
раховував близько чотирьох сотень вояків, які 
захищали Українську Народну Республіку. 

У бою під Крутами оборонці української 
державності призупинили наступ противника 
і здійснили організований відступ, руйнуючи 
за собою колії і мости. Більшовицьке військо 
втратило боєздатність на чотири дні. Поновити 
наступ на Київ війську Муравйова прийшлося 
вже не залізничним шляхом, а на реквізованих 
селянських возах, запряжених кіньми, по роз-
моклій дорозі. 

Ця затримка ворога дала змогу українській 
делегації укласти Брест-Литовський мирний 
договір, який врятував молоду українську 
державність.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»
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Бій, укарбований у вічність  
 �  Сто років тому юні захисники української незалежності у нерівній 
борні заступили ворогові шлях на Київ, ставши легендою 

У 100-у річницю історичного бою під Крутами, Президент Петро 
Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь 
у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Опівдні у столиці від 
метро Арсенальної і до Аскольдової могили провели щорічну 
урочисту ходу, а ввечері історичну реконструкцію бою на заводі 
«Арсенал» та традиційний cмолоскипний марш і Віче. Окрім 
цього, з метою вшанування подвигу загиблих київських студентів 
і військово-патріотичного виховання військовослужбовців ЗСУ, 
глава держави присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та 
інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2017 № 714/3721

Концепція збереження зелених зон у місті Києві

Про затвердження Концепції збереження зелених зон 
у місті Києві 

Рішення Київської міської ради № 714/3721 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 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 збереження зелених зон міста Києва, 
враховуючи необхідність розширення територій об’єктів благоустрою зеленого господарства м. Києва та приведення 
рівня забезпеченості населення міста Києва якісними озелененими територіями загального користування, Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про скликання VI сесії Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 17 від 19 січня 2018 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 07.07.2016 №579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції 
України від 02.02.2005 №14/5:

÷è çåëåíî¿ çîíè, ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ çíà÷íèõ 
îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 
³ òðèâàëîãî ÷àñó íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ¿õ 
ñòâîðåííÿ.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì ìåðåæ³ îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é ìàþòü ñòàòè áóôåðí³ ïàðêîâ³ òåðè-
òîð³¿, ïîòðåáà â ÿêèõ ñòàº äåäàë³ â³ä÷óòí³øîþ. 
Ñòâîðåííÿ òàêèõ ïàðê³â çà ðàõóíîê îáëàøòóâàííÿ 
ë³ñîâèõ òåðèòîð³é äîçâîëèòü ñôîðìóâàòè íîâ³ 
çîíè ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó òà çáåðåãòè ë³ñîïàðêè. 

Íåãàòèâíèé âïëèâ óðáàí³ñòè÷íîãî ñåðåä-
îâèùà íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ, à ñàìå: øòó÷íå 
çàñîëåííÿ ́ ðóíò³â ï³ä ÷àñ çèìîâîãî ïðèáèðàííÿ 
äîð³ã, íàäëèøîê âàæêèõ ìåòàë³â ó ´ðóíòàõ, çà-
ãàçîâàí³ñòü ³ çàïèëåí³ñòü ïîâ³òðÿ, íàäì³ðíèé 
òåïëîâèé ðåæèì òà ³íø³ àíòðîïîãåíí³ ôàêòîðè 
ïðèçâîäÿòü äî íåîáõ³äíîñò³ ï³äáîðó àñîðòèìåíòó 
äåðåâíî-÷àãàðíèêîâèõ âèä³â ðîñëèí, ñò³éêèõ 
äî ïèëó, çàãàçîâàíîñò³, ïîñóõîñò³éêèõ òà íåâè-
áàãëèâèõ äî ´ðóíò³â.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ âèðîùóâàííÿ âëàñíîãî 
ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó äåðåâ òà êóù³â, àäàï-
òîâàíèõ äî ´ðóíòîâî-êë³ìàòè÷íèõ óìîâ ì³ñòà 
Êèºâà, îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â Êîí-
öåïö³¿ º ðîçâèòîê ì³ñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ðîç-
ñàäíèêà «Òåðåìêè» øëÿõîì çàêëàäàííÿ íîâèõ 
øêîëîê ðîñëèí, çàêóï³âë³ ñó÷àñíèõ ìàøèí ³ 
ìåõàí³çì³â äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîñëèí ³ äîãëÿäó 
çà íèìè, ðîçâèòêó âèðîáíè÷î¿ áàçè ³ áóä³âíè-
öòâà îðàíæåðåéíî-ïàðíèêîâîãî êîìïëåêñó äëÿ 
æèâöþâàííÿ ðîñëèí òà âèðîùóâàííÿ âëàñíî¿ 
êâ³òêîâî¿ ïðîäóêö³¿.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ñòàíó çåëåíèõ 
íàñàäæåíü íåîáõ³äíå â÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðÿäó 
àãðîòåõí³÷íèõ çàõîä³â, âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ 
ÿêèõ º ïîëèâ çåëåíèõ íàñàäæåíü.  

Çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ïîëèâ îá’ºêò³â áëà-
ãîóñòðîþ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà íàÿâíèìè 
â ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü ñòàö³îíàðíèìè 
ïîëèâî-çðîøóâàëüíèìè ñèñòåìàìè òà ïîëèâî-
ìèþ÷èìè ìàøèíàìè ³ ìåõàí³çìàìè íåìîæëèâî.

Òîìó âàæëèâèì íàïðÿìêîì Êîíöåïö³¿ º âëà-
øòóâàííÿ ñòàö³îíàðíèõ ïîëèâî-çðîøóâàëüíèõ 
ñèñòåì ³ áóä³âíèöòâî íàñîñíèõ ñòàíö³é íà ïðè-
ðîäíèõ âîäîéìàõ, âîäîïðîâîä³â òåõí³÷íî¿ âîäè 
³ ïóíêò³â çàïðàâîê ïîëèâî-ìèþ÷èõ àâòîìîá³ë³â.

II. Ìåòà Êîíöåïö³¿
Îñíîâíîþ ìåòîþ Êîíöåïö³¿ º çáåðåæåííÿ 

³ñíóþ÷èõ òà íîâîñòâîðåíèõ òåðèòîð³é çåëåíèõ 
íàñàäæåíü, ôîðìóâàííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîç-
âèòîê ìåðåæ³ îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é ì³ñòà òà çà-
ãàëüíå ïîêðàùåííÿ ñòàíó îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ 
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³.

Â îñíîâó Êîíöåïö³¿ ïîêëàäåíî àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ 
òåðèòîð³é çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ 
çà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» òà ï³äïðèºìñòâàìè, ùî 
âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó.

 Êîíöåïö³ÿ âèçíà÷àº êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ ïàðê³â, ñêâåð³â òà çåëåíèõ 
çîí ì³ñòà, çà òàêèìè ïðèíöèïàìè:

– çá³ëüøåííÿ ïëîù çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿêèì 
íàäàíî ñòàòóñ ïàðê³â, ñêâåð³â òà ³íøèõ çåëåíèõ 
çîí;

– çàêð³ïëåííÿ çà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» òà ï³äïðè-
ºìñòâàìè, ùî âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó íà ïðàâ³ 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
çåëåíèõ çîí êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

– ðåêîíñòðóêö³ÿ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ³ñíó-
þ÷èõ îá’ºêò³â ì³ñüêîãî çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà;

– çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çà-
ïîâ³äíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ìåæàõ ì³ñòà Êèºâà;

– áóä³âíèöòâî áóôåðíèõ ïàðê³â çà ðàõóíîê 
îáëàøòóâàííÿ ë³ñîâèõ òåðèòîð³é;

– ðîçâèòîê ì³ñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ðîçñàä-
íèêà «Òåðåìêè»;

– âëàøòóâàííÿ ñòàö³îíàðíèõ ïîëèâî-çðîøó-
âàëüíèõ ñèñòåì ³ áóä³âíèöòâî íàñîñíèõ ñòàíö³é 
íà ïðèðîäíèõ âîäîéìàõ, âîäîïðîâîä³â òåõí³÷íî¿ 
âîäè ³ ïóíêò³â çàïðàâîê ïîëèâî-ìèþ÷èõ àâòî-
ìîá³ë³â.

 ²²². Øëÿõè ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿
1. Ô³íàíñîâî-îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ 

ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» òà ï³äïðèºìñòâ, ùî âõîäÿòü 
äî éîãî ñêëàäó:

– ùîð³÷íå ïåðåäáà÷åííÿ â áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ðîçðîáêó ïðîåêò³â 
çåìëåóñòðîþ;

– ïîäàííÿ òà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî íàäàííÿ äîçâîë³â íà 
ðîçðîáêó ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ;

– ùîð³÷íå ïåðåäáà÷åííÿ â áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ (â 
ò.÷. ðîçðîáêó ïðîåêò³â), êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
òà ñòâîðåííÿ áóôåðíèõ ïàðê³â ³ íîâèõ îá’ºêò³â 
áëàãîóñòðîþ ì³ñüêîãî çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
à òàêîæ íà áóä³âíèöòâî ñòàö³îíàðíèõ ïîëèâî-
çðîøóâàëüíèõ ñèñòåì ³ áóä³âíèöòâî íàñîñíèõ 
ñòàíö³é íà ïðèðîäíèõ âîäîéìàõ, âîäîïðîâîä³â 
òåõí³÷íî¿ âîäè ³ ïóíêò³â çàïðàâîê ïîëèâî-ìèþ÷èõ 
àâòîìîá³ë³â;

– âèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèäàòíèõ 
äî ñòâîðåííÿ îá’ºêò³â ì³ñüêîãî çåëåíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, ³ ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 
ð³øåíü ïðî íàäàííÿ ¿ì ñòàòóñó çåëåíî¿ çîíè;

– âèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà îñîá-
ëèâî ö³ííèõ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
îõîðîíè, ³ íàäàííÿ ¿ì ñòàòóñó îá’ºêòà ïðèðîäíî-
çàïîâ³äíîãî ôîíäó Óêðà¿íè;

– âèä³ëåííÿ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ÊÎ 
«Êè¿âçåëåíáóä» íà ðîçâèòîê ì³ñüêîãî äåêîðàòèâ-
íîãî ðîçñàäíèêà «Òåðåìêè», à ñàìå: çàêëàäàííÿ 
íîâèõ øêîëîê ðîñëèí, çàêóï³âëþ ñó÷àñíèõ ìàøèí 
³ ìåõàí³çì³â äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîñëèí ³ äîãëÿäó çà 
íèìè, ñòâîðåííÿ ïîëèâî-çðîøóâàëüíî¿ ñèñòåìè 
òà òåõí³÷íî¿ âîäîéìè, ðîçâèòîê âèðîáíè÷î¿ áàçè 
³ áóä³âíèöòâî îðàíæåðåéíî-ïàðíèêîâîãî êîìï-
ëåêñó äëÿ æèâöþâàííÿ ðîñëèí òà âèðîùóâàííÿ 
âëàñíî¿ êâ³òêîâî¿ ïðîäóêö³¿.

2. Çàòâåðäæåííÿ Ðåºñòðó îá’ºêò³â áëàãî-
óñòðîþ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà Êèºâà, 
ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ é îáñëóãîâóâàíí³ 
ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» òà ï³äïðèºìñòâ, ùî âõîäÿòü 
äî éîãî ñêëàäó.  

IV. Ðåçóëüòàò Êîíöåïö³¿
1. Âêëþ÷åííÿ äî Êîíöåïö³¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî 

âñ³õ çåëåíèõ çîí êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ïîäàëüøèì 
¿¿ íàïîâíåííÿì.

2. Îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè çåëåíèõ çîí êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä». 

3. Çá³ëüøåííÿ ïëîù³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà. 
4. Ïîñèëåííÿ ðåêðåàö³éíèõ âëàñòèâîñòåé 

çåëåíèõ çîí ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ¿õ ðåêîíñòðóêö³¿ 
òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó.

5. Ïîñèëåííÿ åêîëîã³÷íî¿ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³º-
í³÷íî¿ ôóíêö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.

6. Ï³äâèùåííÿ ðåêðåàö³éíî¿ çäàòíîñò³ ì³ñüêèõ 
ë³ñ³â, ÿê³ ìåæóþòü ç æèòëîâîþ çàáóäîâîþ.

7. Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çà-
ïîâ³äíîãî ôîíäó Óêðà¿íè íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

8. Íåäîïóùåííÿ âèïàäê³â âèëó÷åííÿ òåðèòîð³é 
çåëåíèõ çîí.

9. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó òà çá³ëüøåííÿ 
ïëîù³ åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà Êèºâà. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Âñòóï
Çàáåçïå÷åííÿ ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ òà 

ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ áåçïåêè ïðîæèâàííÿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ñò³éêå çáåðåæåííÿ 
âèñîêîãî ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ ºìíîñò³ óðáàí³çî-
âàíî¿ ñèñòåìè, ôîðìóâàííÿ çåëåíî¿ ñèñòåìè 
òà óíåìîæëèâëåííÿ âèíèêíåííÿ þðèäè÷íèõ 
îáñòàâèí, ùî ïðèçâîäÿòü äî çìåíøåííÿ òå-
ðèòîð³¿ çåëåíèõ çîí, º îáîâ’ÿçêîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â ðàìêàõ ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ 
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

I. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Êîíöåïö³ÿ çáåðåæåííÿ çåëåíèõ çîí â ì³ñò³ 

Êèºâ³ (äàë³ – Êîíöåïö³ÿ) º îäíèì ³ç çàñîá³â 
ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó 
çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 806/3381, 
÷èíí³ñòü ÿêî¿ ïðîäîâæåíî äî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó 
çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07 
ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 572/572 (äàë³ – Ïðîãðàìà), 
â ïîäàëüø³ ðîêè, ¿¿ àêòóàë³çàö³¿ òà  ³íñòðóìåíòîì 
ðåàë³çàö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
06 ëèïíÿ 2017 ðîêó  ¹ 738/2900 «Ïðî çàõîäè, 
ñïðÿìîâàí³ íà çáåðåæåííÿ òåðèòîð³é çåëåíèõ 
çîí ì³ñòà Êèºâà».

Òåðèòîð³ÿ çåëåíèõ çîí â ì³ñò³ Êèºâ³ â³äïîâ³ä-
íî äî Ïðîãðàìè ó ìåæàõ ì³ñòà ñêëàäàº 56505 ãà 
òîáòî 67,4 % âñ³º¿ ïëîù³ ì³ñòà. 

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åí³ñòü âñ³ìà 
çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà 
ñòàíîâèëà 215,2 ì2/÷îë. (ñòàíîì íà 2004 ð³ê), à 
â ìåæàõ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè – 82,3 ì2/÷îë.

Çã³äíî ç äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòà-
òèñòèêè ó ì. Êèºâ³ ÷èñåëüí³ñòü ïîñò³éíîãî íà-
ñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2017 
ðîêó ñòàíîâèòü 2886780 ÷îë., òîáòî íà ñüîãîäí³ 
çàáåçïå÷åí³ñòü âñ³ìà çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè 
íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîâèòü 195,7 ì2/÷îë., 
à â ìåæàõ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè – 74,8 ì2/÷îë.

Îòæå, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ 
çìåíøåííÿ îäèíèö³ ïëîù³ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
íà îäíîãî ïîñò³éíîãî ìåøêàíöÿ ì³ñòà Êèºâà, 
íàñàìïåðåä, öå ïîâ’ÿçàíî ³ç óù³ëüíåííÿì çà-
áóäîâè ì³ñòà, çá³ëüøåííÿì ÷èñåëüíîñò³ éîãî 
ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ, à òàêîæ ç àêòèâíèì âè-
ëó÷åííÿì ïðîòÿãîì 2008-2010 ðîê³â çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê, çàéíÿòèõ ï³ä çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè, 
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ, îô³ñíèõ, òîðãîâåëüíèõ 
òà ³íøèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

Âðàõîâóþ÷è âêàçàíó òåíäåíö³þ, âèíèêàº ïî-
òðåáà â çáåðåæåíí³ ³ñíóþ÷èõ òåðèòîð³é çåëåíèõ 
çîí òà ñòâîðåíí³ íîâèõ.

  Ïðîâ³äíå ³ íàéá³ëüø âàæëèâå ì³ñöå â ìåðåæ³ 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é ì³ñòà íàëåæèòü íàñàäæåí-
íÿì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (ïàðêè, ñêâåðè, 
áóëüâàðè òîùî) ÿê òàêèõ, ùî áåçïîñåðåäíüî 
âïëèâàþòü íà ñòàí ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ³ ñëó-
ãóþòü ì³ñöåì ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó ìåøêàíö³â 
ì³ñòà. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çàãàëüí³é ïëîù³ 
6551,06 ãà ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ é îáñëóãî-
âóâàíí³ Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» (äàë³  – ÊÎ 
«Êè¿âçåëåíáóä») òà ï³äïðèºìñòâ, ùî âõîäÿòü 
äî éîãî ñêëàäó, à öå – 113 ïàðê³â,  491 ñêâåð, 54 
áóëüâàðè, 37 ïðîñïåêò³â, 8 ïëîù, 34 ñõèëè, 17 
óðî÷èù ³ 43 âïîðÿäêîâàí³ òåðèòîð³¿.

Íå ìåíø âàæëèâèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íà-
ëåæíîãî åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà º çåëåí³ íàñà-
äæåííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ îáìåæåíîãî 
êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ òàêîæ ïîòðåáóþòü çáåðåæåííÿ.

Íàðàç³ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» òà ï³äïðèºìñòâà, 
ùî âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó, óòðèìóþòü çåëåí³ íà-
ñàäæåííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 1571,8 ãà, à ñàìå: çåëåí³ íàñàäæåííÿ 
íà âóëèöÿõ (871 îá’ºêò), çåëåí³ íàñàäæåííÿ íà 
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçêàõ (79 îá’ºêò³â) òà çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ íà çàõèñíèõ çîíàõ (16 îá’ºêò³â).

Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà, 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îçåëåíåííÿ ³ íåäîïóùåííÿ 
çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà çà ðàõóíîê çåëåíèõ çîí 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, ïî÷èíàþ÷è ç 2012 
ðîêó, ùîð³÷íî çá³ëüøóºòüñÿ ïëîùà ì³ñüêèõ 
çåëåíèõ çîí çà ðàõóíîê ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî 
íàäàííÿ ñòàòóñó çåëåíèõ çîí (ñêâåð³â, ïàðê³â 
òîùî) çåìëÿì, íå íàäàíèì ó êîðèñòóâàííÿ òà 
ïîâåðíóòèì ç îðåíäè ó çàáóäîâíèê³â, à òàêîæ 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Òàê, ïðîòÿãîì 2012 – ²-²²² êâàðòàë³â 2017 ðîê³â 
ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàäàíî ñòàòóñ 
ñêâåðó, ïàðêó òà çåëåíî¿ çîíè 234 çåìåëüíèì 
ä³ëÿíêàì çàãàëüíîþ ïëîùåþ 294,58 ãà.

Òàêèì ÷èíîì çä³éñíþºòüñÿ ñòâîðåííÿ ³ ôîð-
ìóâàííÿ íîâèõ îá’ºêò³â çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà 
ì³ñòà øëÿõîì áëàãîóñòðîþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ ïàðêó, ñêâåðó ÷è çåëåíî¿ çîíè.

Ðàçîì ç òèì, ôîðìóâàííÿ íîâèõ îá’ºêò³â 
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà íà çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêàõ, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ ïàðêó, ñêâåðó 

1. Çàòâåðäèòè Êîíöåïö³þ çáåðåæåííÿ çåëåíèõ 
çîí ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ. 

2. Ïðîäîâæèòè ÷èíí³ñòü Ïðîãðàìè êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 
ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 
ðîêó ¹ 806/3381, ÷èíí³ñòü ÿêî¿ ïðîäîâæåíî äî 

31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 572/572, 
äî 31.12.2018.

3. 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

1. Ñêëèêàòè VI ñåñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ.
2. Ïåðøå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ ïðîâåñòè 8 ëþòîãî 

2018 ðîêó î 10.00 ãîä. ó ñåñ³éí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ).
3. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-

áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII 
ñêëèêàííÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàö³âíèê³â 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 11 (1823), вівторок, 30 січня 2018 р.



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
30 січня 2018 р.

№11 (5062)

4 нежитлові приміщення, загальна площа яких в будинку не перевищує 50 кв.м 70 30

5 машиномісця 70 30

Тимчасові (некапітальні) будівлі та споруди:

6 Гаражі 70 30

7 Павільйони 70 30

Інші основні засоби

8 Основні засоби, залишкова вартість яких не перевищує суму, що підлягає обов’язковому 
фінансовому моніторингу, встановлену частиною першою статті 15 Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

60 40

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської  ради

від 14.12.2017 № 692/3699

Концепція розвитку системи 
охорони здоров’я в місті Києві

Про затвердження Концепції розвитку системи охорони 
здоров’я в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 692/3699 від 14 грудня 2017 року
Відповідно до основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 22 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення доступної кваліфікованої медичної допо-
моги кожному киянину, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони 
здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя серед населення міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

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

Рішення Київської міської ради № 1048/4055 від 21 грудня 2017 року
Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Âñòóï
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ëþ-

äèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íå-
äîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ 
íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ. Êîæåí ìàº ïðàâî 
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó òà 
ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ.

Ñòðàòåã³ºþ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Óêðà¿íà – 
2020», ñõâàëåíîþ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
â³ä 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 5/2015, ïåðåäáà÷åíî, 
ùî îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó 
êðà¿íè º ðåàë³çàö³ÿ ðåôîðìè ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ.

Ìåòîþ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ö³é ñôåð³ º êàð-
äèíàëüíå, ñèñòåìíå ðåôîðìóâàííÿ, ñïðÿìîâàíå 
íà ñòâîðåííÿ ñèñòåìè, îð³ºíòîâàíî¿ íà ïàö³ºíòà, 
çäàòíî¿ çàáåçïå÷èòè ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ð³âí³ ðîçâèíóòèõ 
ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.

Àêòóàëüí³ñòü ö³º¿ ðåôîðìè º âêðàé âèñîêîþ, 
îñê³ëüêè öÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâà ñôåðà ñóñ-
ï³ëüíîãî æèòòÿ áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ïîòåðïàº â³ä 
íåïîñë³äîâíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè 
òà, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ãàëóçåé, âñå ùå ôóíê-
ö³îíóº çà çàñòàð³ëîþ, íååôåêòèâíîþ ìîäåëëþ 
óïðàâë³ííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ.

Ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 
ðîêó, ÿê ãîëîâíèì äîêóìåíòîì, ùî âèçíà÷àº 
íàéâàæëèâ³ø³ ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó ñòîëèö³, 
âèçíà÷åíî, ùî îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ ñåêòîð³â 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó 
º ñåêòîð «Îõîðîíà çäîðîâ`ÿ», ùî ïåðåäáà÷àº 
çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíî¿, ÿê³ñíî¿ òà åôåêòèâíî¿ 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ`ÿ, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà 
çáåðåæåííÿ ³ â³äíîâëåííÿ çäîðîâ`ÿ ³ ïðîäîâ-
æåííÿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ êèÿí.

Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé òà çàâäàíü, âèçíà-
÷åíèõ Ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 
ðîêó, ðîçðîáëåíî Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ – Êîíöåï-
ö³ÿ), ùî ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ 
ïîë³òèêè ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà â ìàéáóòíüîìó äîçâîëèòü çàáåç-
ïå÷èòè åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âïðîâàäèòè íîâ³ åôåêòèâí³ 
ìåõàí³çìè ô³íàíñóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ Êîíöåïö³¿ äîçâîëèòü íàäàâàòè 
êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó êîæíîìó êèÿíè-
íó, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ.

Ïðîáëåìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ðîçâ’ÿçàííÿ

Ðåôîðìà ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàº ïå-
ðåäáà÷àòè êàðäèíàëüí³ ÿê³ñí³ çì³íè âñ³õ ôóíêö³é 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – óïðàâë³ííÿ ö³ºþ 
ñèñòåìîþ, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ â³äïîâ³äíèìè ðå-
ñóðñàìè, ô³íàíñóâàííÿ òà íàäàííÿ âèðîáëåíèõ 
ö³ºþ ñèñòåìîþ ïîñëóã.

Ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñêëàëàñü íåãàòèâíà ñèòóàö³ÿ 
ùîäî óêîìïëåêòóâàííÿ ë³êàðñüêèìè êàäðàìè 
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàñíîâàí³ íà 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. Ãîñòðî ñòî¿òü ïðîáëåìà êàäðîâîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè. Òàêîæ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ 
äî çðîñòàííÿ ðîçðèâó ì³æ ð³âíåì îïëàòè ïðàö³ 
ó ãàëóç³ îõîðîíà çäîðîâ’ÿ òà ñåðåäí³ì ð³âíåì 
ïî ì³ñòó Êèºâó.

Çàëèøàºòüñÿ íååôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿ 
íàÿâíèõ ó ãàëóç³ êîøò³â ÷åðåç çàñòàð³ëó ìîäåëü 
ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çà ÿêî¿ 
îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ çàëåæèòü â³ä ïîòóæíîñò³ 
çàêëàäó, à íå â³ä îáñÿãó, âèäó òà ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè. Ó ðåçóëüòàò³ âêðàé îáìåæåí³ ðåñóðñè â 
îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ ïåðåâàæíî ïîêðèâàþòü âèòðàòè 
íà óòðèìàííÿ ïåðñîíàëó é îïëàòó êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã, ³ äóæå ìàëà ÷àñòêà çàëèøàºòüñÿ äëÿ ë³-
êàðñüêèõ çàñîá³â, óñòàòêóâàííÿ òà ìîäåðí³çàö³¿ 
³íôðàñòðóêòóðè.

Òîìó íà ñüîãîäí³ äîñ³ ³ñíóþòü ïðîáëåìè, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü íàãàëüíîãî âèð³øåííÿ, à ñàìå: 
íååôåêòèâíà ìîäåëü ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,  íèçüêèé ð³âåíü îïëàòè ïðà-
ö³, ùî ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ çàëó÷åííÿ 
âèñîêîïðîôåñ³éíèõ êàäð³â, íèçüêà ÿê³ñòü òà íå-
íàä³éí³ñòü ñèñòåìè ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ îá’ºêòèâíèìè ïîêàçíèêàìè 
çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

Ìåòà òà ïðèíöèïè ðåàë³çàö³¿ 
Êîíöåïö³¿

Ìåòîþ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà º çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà 
êîæíîãî ìåøêàíöÿ ì³ñòà íà äîñòóïí³ñòü ÿê³ñíèõ 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðàö³î-
íàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â çà 
ïðèíöèïîì «ãðîø³ õîäÿòü çà ïàö³ºíòîì», ñòâî-
ðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ïðàö³ äëÿ ìåäè÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â. 

Ïàö³ºíòè ïîâèíí³ ìàòè ïðàâî îáèðàòè ñâî¿õ 
ïîñòà÷àëüíèê³â ïîñëóã íà îñíîâ³ ¿õ ãåîãðàô³÷íîãî 
ðîçòàøóâàííÿ, ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó òà íàÿâíîãî 
øèðîêîãî ñïåêòðó ïîñëóã.

Âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåõàí³çì³â ô³íàíñóâàííÿ 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü óíèêíóòè äóáëþâàííÿ ôóíêö³é 
òà çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíå òà ðàö³îíàëüíå âè-
êîðèñòàííÿ êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

Ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ïðàö³ äëÿ ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â âêëþ÷àº â ñåáå êîìïëåêñ 
çàõîä³â, ùî ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè ïðîâåäåííÿ 
ðåìîíò³â, îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè òîùî ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
êëàäàõ ì³ñòà Êèºâà, àëå ³ ðîçðîáêó ìåõàí³çì³â 
çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáîâèì òà ñîö³àëüíèì æèò-
ëîì, âñòàíîâëåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê, 
íàâ÷àííÿ/çì³íó ñïåö³àë³çàö³¿ çà ðàõóíîê áþ-
äæåòíèõ êîøò³â.

1. Çàòâåðäèòè Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè ðåàë³çàö³þ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:

â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 456/1117 «Ïðî ðå-
ôîðìóâàííÿ ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³»;

â³ä 17 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 21/5408 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 26.04.2007 ¹ 456/1117 «Ïðî ðåôîðìóâàííÿ 
ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³»;

 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 487/8771 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 26.04.2007 ¹ 456/1117 «Ïðî ðåôîðìóâàííÿ 
ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³»;

 â³ä 2 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/9612 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 456/1117 «Ïðî ðåôîð-
ìóâàííÿ ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³».

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 3
до рішення Київської міської ради

від 31 березня 2011 року №100/5487
(в редакції рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1056/4063)

Критерії, відповідно до яких визначаються Об’єкти, що підлягають 
відчуженню, та розподіл коштів, отриманих від їх відчуження, між 

Продавцем та бюджетом міста Києва
№ 
п/п

Критерії Розподіл коштів

бюджет міста Києва Продавець

Нерухоме майно:

1 яке перебуває в аварійному стані 70 30

2 квартири 70 30

3 окремо стоячі нежитлові будинки та споруди площею до 20 кв.м 70 30

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму 

приватизації комунального майна територіальної громади 
міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 1056/4063 від 21 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803 «Про затвердження Порядку відчуження 
об’єктів державної власності», від 06 вересня 2017 року № 717 «Про реалізацію пілотного проекту щодо організації 
електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи РrоZоrrо.Продажі», враховуючи накази 
Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої 
приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 
року за № 753/21066, від 09 вересня 2015 року № 1325 «Про затвердження Порядку проведення в електронній формі 
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, від 19 липня 2017 року № 1143 «Про затвердження Порядку 
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи 
«РrоZоrrо.Продажі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963, з метою 
забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 7 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ¹ 100/5487 «Ïðî 
Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ï³äïóíêòàìè 
7.4 òà 7.5 òàêîãî çì³ñòó:

«7.4. Â³ä÷óæåííÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà – ìàòåð³-
àëüíèõ àêòèâ³â, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
âèçíàþòüñÿ îñíîâíèìè ôîíäàìè (çàñîáàìè), 
êð³ì îá’ºêò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òà 
çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó 1 äî ð³øåííÿ (äàë³ – Îá’ºêòè), 
çä³éñíþºòüñÿ ñóá’ºêòîì -ï³äïðèºìñòâîì, óñòàíî-
âîþ, îðãàí³çàö³ºþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, íà áàëàíñ³ ÿêîãî ïåðåáóâàº òàêèé Îá’ºêò 
(äàë³ – Ïðîäàâåöü), íà åëåêòðîííèõ òîðãàõ (àóêö³-
îíàõ), ó òîìó ÷èñë³ ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ 
òîðãîâî¿ ñèñòåìè «ÐrîZîrrî.Ïðîäàæ³».

Ïåðåë³ê Îá’ºêò³â, âèçíà÷àºòüñÿ Îðãàíîì ïðè-
âàòèçàö³¿ çà ïîäàííÿì â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî 
ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà ïîãî-
äæåííÿì ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Â³ä÷óæåííÿ Îá’ºêò³â çä³éñíþºòüñÿ Ïðîäàâ-
öåì â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó äëÿ â³ä÷óæåííÿ 
äåðæàâíîãî ìàéíà.

Âèçíà÷èòè êðèòåð³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âèçíà-
÷àþòüñÿ Îá’ºêòè, ùî ï³äëÿãàþòü â³ä÷óæåííþ, òà 
ðîçïîä³ë êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ¿õ â³ä÷óæåííÿ, 
ì³æ Ïðîäàâöåì òà áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî 
ç äîäàòêîì 3.

7.5. Â³ä÷óæåííÿ îá’ºêò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì 
ïðîäàæó íà àóêö³îíàõ, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó 1 
äî ð³øåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ Îðãàíîì ïðèâàòèçàö³¿ 
íà àóêö³îíàõ ó åëåêòðîíí³é ôîðì³, ó òîìó ÷èñë³ ç 
âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè 
«ÐrîZîrrî.Ïðîäàæ³», â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó 
äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ 
ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.».

2. Äîäàòîê 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ¹ 100/5487 «Ïðî 
Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», âèêëàñòè 
â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïóíêò 3.1 ðîçä³ëó 3 Ïîëîæåííÿ ïðî çá³ð 
çà ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629, 
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«3.1. Ñòàâêè çáîðó âñòàíîâëþþòüñÿ çà êîæíèé 
äåíü ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàáåçïå÷åííÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ãðèâíÿõ çà 
1 êâàäðàòíèé ìåòð ïëîù³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
â³äâåäåíî¿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâàäæåííÿ òàêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ó ðîçì³ð³ â³ä 0,003 äî 0,02 â³äñîòêà 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çà-
êîíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ðîêó, 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ òà çã³äíî ç ïåðåë³êîì 
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà 
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ» (òàáëèöÿ 1), à ñàìå:

3.1.1. ó ðîçì³ð³ 0,003 â³äñîòêà ç 01.01.2018 
ïî 30.06.2018 âêëþ÷íî:

– ó ìåæàõ òðåòüî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ çîíè ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàâîê çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;

3.1.2. ó ðîçì³ð³ 0,004 â³äñîòêà ç 01.01.2018 
ïî 30.06.2018 âêëþ÷íî:

– ó ìåæàõ äðóãî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ çîíè ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàâîê çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;

3.1.3. ó ðîçì³ð³ 0,005 â³äñîòêà ç 01.01.2018 
ïî 30.06.2018 âêëþ÷íî:

– ó ìåæàõ ïåðøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ çîíè ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàâîê çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;

3.1.4. ó ðîçì³ð³ 0,012 â³äñîòêà ç 01.07.2018:
– ó ìåæàõ òðåòüî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ çîíè ì³ñòà 

Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàâîê çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;

3.1.5. ó ðîçì³ð³ 0,016 â³äñîòêà ç 01.07.2018:
– ó ìåæàõ äðóãî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ çîíè ì³ñòà 

Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàâîê çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;

3.1.6. ó ðîçì³ð³ 0,02 â³äñîòêà ç 01.07.2018:
– ó ìåæàõ ïåðøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ çîíè ì³ñòà 

Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàâîê çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.».

2. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ðåíî 28 öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè, ÿê³ áóëè ðåîðãàí³çîâàí³ â êîìóíàëüí³ 
íåêîìåðö³éí³ ï³äïðèºìñòâà.

Â³äïîâ³äíî  äî   íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà  
îõîðîíè  çäîðîâ’ÿ  Óêðà¿íè â³ä 10.09.2013 
¹793 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Íîðìàòèâ³â çàáåç-
ïå÷åíîñò³ ìåðåæåþ àìáóëàòîð³é – ï³äðîç-
ä³ë³â öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ (ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿) äîïîìîãè», çàðåºñòðîâàíîãî â 
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 13.09.2013 çà 
¹ 1587/24119, â³äïîâ³äíî äî ïîòðåáè òà 
âðàõîâóþ÷è íîðìàòèâ  (1 àìáóëàòîð³ÿ íà 
10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ), ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìàþòü 
ôóíêö³îíóâàòè 293 àìáóëàòîð³¿. Ñòàíîì íà 
01.10.2017 ôóíêö³îíóº 257 àìáóëàòîð³é, 
ç ÿêèõ â³äîêðåìëåí³ ëèøå 82 àìáóëàòîð³¿. 
Ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî 
ïîòðåáè òà ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êðîêîâî¿ äîñòóïíîñò³ 
íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè ñòâîðåííÿ ùå 36 
àìáóëàòîð³é òà âèîêðåìèòè ç ïðèì³ùåíü 
ïîë³êë³í³ê á³ëüøå 100 àìáóëàòîð³é, ùî 
çàáåçïå÷èòü íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà çíèæåííÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè 
ñåðåä íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

Êð³ì òîãî, ó çâ’ÿçêó ç øâèäêîþ ðîçáóäî-
âîþ ì³ñòà Êèºâà ³ñíóº ïðîáëåìà â³äñóòíîñò³ 
àìáóëàòîðíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó 
íîâîçáóäîâàíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà, ÿêó ìîæ-
ëèâî âèð³øèòè øëÿõîì íàäàííÿ çàáóäîâíèêàìè 
ìîæëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ òàêèõ â³ää³ëåíü ó 
íîâîçáóäîâàíèõ áóäèíêàõ.

Ó ðàç³ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â öüîãî çà-
âäàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçâèòîê òà ïîêðàùåííÿ 
ñèñòåìè íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çà äîïî-
ìîãîþ íàéñó÷àñí³øèõ ñâ³òîâèõ ìåäè÷íèõ òåõíî-
ëîã³é òà ðîçðîáîê; çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà 
ñòàö³îíàðè ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â³äìîâà â³ä äîðîãîâàðò³ñíîãî 
ë³êóâàííÿ; çàáåçïå÷åííÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè 
(ñêðèí³íãó) òàêèõ õâîðîá  ÿê  ³íôàðêò, ³íñóëüò, 
öóêðîâèé ä³àáåò, Â²Ä/ÑÍ²Ä, ðàê òîùî; çìåíøåííÿ 
÷åðã, ñêîïè÷åííÿ íàñåëåííÿ â îäíîìó çàêëàä³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà î÷³êóâàííÿ ïðèéîìó äî 
ë³êàðÿ, ùî çàáåçïå÷èòü çìåíøåííÿ íåãàòèâó 
â ñóñï³ëüñòâ³ òà ï³äâèùèòü çàäîâîëåí³ñòü ïî-
òðåá íàñåëåííÿ  â îòðèìàíí³ ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
êðîêîâî¿ äîñòóïíîñò³ (àìáóëàòîð³é çàãàëüíî¿ 
ïðàêòèêè – ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè);

çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ïåðâèííîãî ð³âíÿ ìåäè÷íèì îñíàùåííÿì/îá-
ëàäíàííÿì íà 100%;

çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ô³íàíñóâàííÿ 
òà ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, 
ó ò.÷. ââåäåííÿ ïîäóøîâî¿ ôîðìè îïëàòè ïîñëóã 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òà ñòèìóëþâàííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè 
(ââåäåííÿ ³íäèêàòîðíî¿ ñèñòåìè);

çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ äîñòóïíîñò³ ìå-
äèêàìåíò³â äëÿ ñîö³àëüíî óðàçëèâèõ âåðñòâ 
íàñåëåííÿ;

íàäàííÿ ³íòåãðîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ì³æ ð³âíÿìè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çàêëàäàìè 
òà ï³äðîçä³ëàìè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; 
íàñòóïíîñò³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà êî-
ìàíäíî¿ ðîáîòè (ë³êàð³â ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé 
òà ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó);

ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ àìáóëàòîð³é ó íîâîçáóäî-
âàíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà;

ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ ë³êàð³â ÿê ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

âèçíà÷åííÿ ÷³òêèõ ìàðøðóò³â ïàö³ºíòà ç óðà-
õóâàííÿì íàñêð³çíèõ ïðîòîêîë³â.

Çàâäàííÿ 4. Ðîçâèòîê âòîðèííîãî òà òðå-
òèííîãî ð³âí³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

Ñòàòòåþ 35-2 Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ âñòàíîâëåíî, ùî 
ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ÿêîñò³ òà 
äîñòóïíîñò³ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ (ñïåö³àë³-
çîâàíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà åôåêòèâíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â Óêðà¿í³ ñòâîðþþòüñÿ ãîñï³òàëüí³ 
îêðóãè â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 30 ëèñòîïàäà  2016 ðîêó ¹ 932 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñòâîðåííÿ ãîñï³òàëüíèõ 
îêðóã³â» ãîñï³òàëüí³ îêðóãè ïî÷èíàþòü ôóíêö³î-
íóâàòè ç äàòè çàòâåðäæåííÿ ¿õ ïåðåë³êó òà ñêëàäó 
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 

Òàê, ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 202-ð «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ãîñï³òàëüíîãî îêðóãó 
ì. Êèºâà» çàòâåðäæåíî ñêëàä ãîñï³òàëüíîãî 
îêðóãó ì. Êèºâà. Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ äî ñêëàäó ãîñï³òàëüíîãî îêðóãó 
ì. Êèºâà âõîäÿòü âñ³ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ùî çàáåçïå÷óþòü íàäàííÿ âòîðèííî¿ (ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ðîçì³ùåí³ íà 
òåðèòîð³¿ äåñÿòè ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ãîñï³òàëü-
íîãî îêðóãó â ì³ñò³ Êèºâ³ íåîáõ³äíî ïðèâåñòè 
äî ïîòðåáè íàñåëåííÿ íàÿâí³ çàêëàäè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ó â³äïîâ³äí³ñòü íàéìåíóâàííÿ çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó 

ãîñï³òàëüíîãî îêðóãó, à ñàìå: çàêëàäè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ³íòåíñèâíîãî, ïëàíîâîãî, ðåàá³ë³òàö³é-
íîãî òà ïàë³àòèâíîãî ë³êóâàííÿ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ð³âíÿ áåçïåêè òà ÿêîñò³, äîñòóïíîñò³ íåîáõ³äíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

ðåîðãàí³çàö³ÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â 
êîìóíàëüí³ íåêîìåðö³éí³ ï³äïðèºìñòâà;

ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåáè íàñåëåííÿ 
³íòåíñèâíîãî, ïëàíîâîãî, ðåàá³ë³òàö³éíîãî òà 
ïàë³àòèâíîãî ë³êóâàííÿ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ìå-
äè÷íèõ öåíòð³â ç âèçíà÷åííÿì ïðîô³ë³â íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (ìåäè÷íèõ ïîñëóã) äëÿ 
êîæíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ç íàñòóïíèì 
çàáåçïå÷åííÿì ¿õ ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì òà 
óñòàòêóâàííÿì; 

îðãàí³çàö³ÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ãîñï³òàëüíîãî 
îêðóãó íà ï³äñòàâ³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ïîòóæ-
íîñò³ ë³æêîâîãî ôîíäó, ³íòåíñèâíîñò³ ë³êàðåíü, 
òåðèòîð³àëüíîãî ðîçì³ùåííÿ ë³êàðåíü òà íà-
ÿâíîñò³ òðàíñïîðòíèõ êîìóí³êàö³é, êàäðîâîãî 
ïîòåíö³àëó òîùî;

ðîçðîáêà, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ 
ö³ëüîâèõ ïðîãðàì çà íàïðÿìêàìè çàõâîðþâàííÿ;

ñï³âïðàöÿ ç Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ ìåäè÷-
íèõ íàóê Óêðà¿íè, çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ÿê³ íàäàþòü òðåòèííó (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíó) 
ìåäè÷íó äîïîìîãó (ï³äãîòîâêà òà ï³äïèñàííÿ 
äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ).

Çàâäàííÿ 5. Âïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çì³â 
ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ (ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ 
â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â)

Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïåðåäîïëàòà ãðîìà-
äÿíàìè çà ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çä³éñíþ-
ºòüñÿ ó âèãëÿä³ ñïëàòè ïîäàòê³â äî áþäæåòó. 
Ïðîòå êîøòè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ ÷åðåç ïîäàòêè 
òà àêóìóëþþòüñÿ â áþäæåò³, âèòðà÷àþòüñÿ íå 
íà çàêóï³âëþ ïîñëóã äëÿ êîæíîãî ñòðàõîâîãî 
âèïàäêó, à íà ï³äòðèìêó ³ñíóâàííÿ íàÿâíî¿ 
ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íåçàëåæíî 
â³ä ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ ôàêòè÷íî íàäàíèõ íèìè 
ïàö³ºíòàì ïîñëóã.

Òîìó ºäèíèé åôåêòèâíèé øëÿõ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ äîñòóïíî¿ òà ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, 
ÿêèé íàä³éíî çàõèùàº òèõ, õòî çàõâîð³â, òà ¿õ 
áëèçüêèõ â³ä ô³íàíñîâîãî ñòðåñó, öå ïåðåõ³ä 
äî ô³íàíñóâàííÿ ìåäèöèíè çà ñòðàõîâèì 
ïðèíöèïîì, òîáòî çà ïðèíöèïîì, ÿêèé ïåðåä-
áà÷àº ÷³òê³ ïðàâèëà ïåðåäîïëàòè çà êîíêðåòíî 
îäåðæàíó ó ðàç³ íàñòàííÿ õâîðîáè íåîáõ³äíó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó. Ñóòü öüîãî ïðèíöèïó 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïîñèëüí³ ãðîøîâ³ âíåñêè 
íà âèïàäîê õâîðîáè ñïëà÷óþòüñÿ âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ãðîìàäÿí çàçäàëåã³äü, à ç³áðàí³ 
êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ë³êóâàííÿ òèõ, êîãî 
ñï³òêàëà õâîðîáà.

Îòæå, íåîáõ³äíî ÷³òêî âèçíà÷èòè ºäèíèé ³ 
ïðîçîðèé ï³äõ³ä äî òàðèô³êàö³¿ òà ñï³âîïëàòè 
çà ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà ñòâîðèòè ï³ä´ðóíòÿ äëÿ 
àêòèâ³çàö³¿ ðîçâèòêó äîáðîâ³ëüíîãî ìåäè÷íîãî 
ñòðàõóâàííÿ.

Â ðàç³ âèçíà÷åííÿ äåðæàâíîãî ãàðàíòîâàíîãî 
ïàêåòà ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âàðò³ñòü ïîñëóã ïî-
êðèâàòèìåòüñÿ ñèñòåìîþ ñòðàõóâàííÿ ïîâí³ñòþ 
àáî ÷àñòêîâî. Ó âèïàäêó ÷àñòêîâîãî ïîêðèòòÿ 
ïàö³ºíòè áóäóòü çä³éñíþâàòè îô³ö³éíó ñï³âîïëàòó 
çà ïîñëóãè òà/àáî ë³êàðñüê³ çàñîáè.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã äëÿ 
ðîçðîáêè áàçîâîãî ñîö³àëüíîãî ïàêåòà; 

ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â 
ùîäî ñòâîðåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó ñòðà-
õóâàííÿ â ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â Óêðà¿í³, 
ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ùîäî 
ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ìåõàí³çìó â ì³ñò³ Êèºâ³.

Çàâäàííÿ 6. Ñòâîðåííÿ ³íñòðóìåíò³â ³í-
ôîðìàö³éíî¿/åëåêòðîííî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñòâîðåííÿì òà ïîñò³éíèì 
âäîñêîíàëåííÿì ñó÷àñíî¿ ïëàòôîðìè äëÿ 
çáîðó òà îáì³íó ìåäè÷íîþ òà ô³íàíñîâîþ 
³íôîðìàö³ºþ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Åëåêòðî-
ííà ñèñòåìà äîçâîëèòü ðåàë³çóâàòè ïðèíöèï 
«ãðîø³ õîäÿòü çà ïàö³ºíòîì», à òàêîæ àíàë³çó-
âàòè ñèòóàö³þ ³ç ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, 
ùîá îïåðàòèâíî ðîçðîáëÿòè îïòèìàëüíèé 
ïëàí çàêóï³âë³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ³ íàéá³ëüø 
åôåêòèâíî âèòðà÷àòè êîøòè. Öÿ ñèñòåìà 
òàêîæ â³äêðèº ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñòâîðåííÿ 
«ºäèíîãî ìåäè÷íîãî ïðîñòîðó»: êîîðäèíàö³¿ 
³ ³íòåãðàö³¿ ì³æ ð³âíÿìè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, 
à òàêîæ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè 
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ ïîñëóã, ùî òàêîæ íàäàñòü 
ìîæëèâ³ñòü çàîùàäæóâàòè áþäæåòí³ êîøòè 
òà óíèêíåííÿ äóáëþâàííÿ ôóíêö³é.

Ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ìåäè÷íîãî ïðîñòîðó 
ïåðåäáà÷àº çàïðîâàäæåííÿ ³íñòðóìåíò³â åëåê-
òðîííî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òàêèõ ÿê åëåêòðîíí³ 
ðåºñòðè, ïðîòîêîëè îáì³íó äàíèìè, ñèñòåìè 
êîäóâàííÿ ä³àãíîç³â òà ïðîöåäóð, ºäèíî¿ ñèñòåìè 
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ òà ³íøå.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

çàïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ;

Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ º:
1. Îð³ºíòîâàí³ñòü íà ëþäåé
Âñ³ ð³øåííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñèñòåìè îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ, ïîâèíí³ ïðèéìàòèñÿ ç âðàõóâàííÿì 
ïîòðåá ³ ïðàâ ëþäåé (ïàö³ºíò³â, ìåäè÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³, ÿêîñò³ 
³ áåçïåêè ìåäè÷íèõ ïîñëóã. Ñâîáîäà âèáîðó  º 
îñíîâíîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ. 

Âðàõîâóâàòè ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ãðî-
ìàäñüêîñò³, ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ 
¿õ óí³ô³êîâàíèì êë³í³÷íèì ïðîòîêîëàì íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

2. Îð³ºíòîâàí³ñòü íà ðåçóëüòàò
Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ`ÿ 

äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè íîâó ñó÷àñíó ìîäåëü 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ`ÿ, ÿêà 
ïåðåäáà÷àº ÷³òê³ ãàðàíò³¿ ùîäî îáñÿãó ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, ô³íàíñîâèé çàõèñò ãðîìàäÿí ó âè-
ïàäêó õâîðîáè, åôåêòèâíèé ðîçïîä³ë ðåñóðñ³â, 
óíèêíåííÿ äóáëþâàííÿ ôóíêö³é, âïðîâàäæåííÿ 
íîâèõ âèä³â ô³íàíñóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî íàäàííÿ 
äîñòóïíî¿ òà ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Åôåêòèâí³ñòü çä³éñíåíèõ çàõîä³â áóäå îö³-
íþâàòèñü øëÿõîì ñèñòåìàòè÷íî¿ îö³íêè çà 
âèçíà÷åíèìè ³íäèêàòîðàìè (êëþ÷îâ³ ïîêàçíèêè 
åôåêòèâíîñò³), ÿê³ áóäóòü â³äîáðàæàòè ñòàí òà 
ïðîãðåñ ìåäè÷íî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ñêëàäîâî¿ ðîç-
âèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

3. Îð³ºíòîâàí³ñòü íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â
Âò³ëåííÿ çàõîä³â ç ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè 

çäîðîâ`ÿ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñü â³äïîâ³äíî äî 
÷³òêèõ ïëàí³â-ãðàô³ê³â ç âèçíà÷åííÿì â³äïîâ³äàëü-
íèõ îñ³á, ÷àñîâèõ ïåð³îä³â òà ìåõàí³çì³â çâ³òíîñò³. 

Øëÿõè ³ ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåì

Ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíèõ ïðîáëåì òà çàáåç-
ïå÷åííÿ âñ³ì ãðîìàäÿíàì äîñòóïó äî ã³äíîãî 
ð³âíÿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
çä³éñíèòè øëÿõîì ïåðåõîäó ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà äî ô³íàíñóâàííÿ íà îñíî-
â³ ìîäåë³ äåðæàâíîãî ñîë³äàðíîãî ìåäè÷íîãî 
ñòðàõóâàííÿ ãðîìàäÿí ç âèêîðèñòàííÿì äëÿ 
öüîãî êîøò³â, àêóìóëüîâàíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà, ïðèâåäåííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñó÷àñíèõ ïîòðåá, ðîçøèðåííÿ 
àâòîíîì³¿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ô³íàíñîâ³é 
òà óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òîùî.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ

Çàâäàííÿ 1. Âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè 
óïðàâë³ííÿ 

Â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº ôóíêö³îíóâàòè åêñ-
òåíñèâíà òà öåíòðàë³çîâàíà ñèñòåìà îõîðîíè 
çäîðîâ`ÿ, ïîáóäîâàíà íà îñíîâ³ êîìàíäíî-àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ.

Ñóâîðà óïðàâë³íñüêà äèñöèïë³íà, ÿêà äîñ³ 
çàñòîñîâóºòüñÿ â óêðà¿íñüê³é ñèñòåì³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, íå ïðèâîäèòü äî ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³, 
àëå âèìàãàº â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè, êåð³âíèöòâà çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â 
ôîðìàëüíîãî äîòðèìàííÿ ãàëóçåâèõ ñòàíäàðò³â 
ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè êàäð³â àäì³í³ñòðà-
òèâíî-óïðàâë³íñüêîãî ïåðñîíàëó ç âðàõóâàííÿì 
îñíîâ ñó÷àñíîãî ìåíåäæìåíòó;

çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ/çì³íè ñïåö³àë³çàö³¿ 
ë³êàð³â òà ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó çà ðàõóíîê 
áþäæåòíèõ êîøò³â;

ö³ëüîâ³ âèäàòêè íà ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè 
ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó (âèçíà÷åííÿ ïåâíî¿ êà-
òåãîð³¿/ãðóïè);

ðîçðîáêà óìîâ äëÿ îòðèìàííÿ ñëóæáîâîãî 
æèòëà (ðåêîíñòðóêö³ÿ íàÿâíèõ ë³êóâàëüíî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íå 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì; áóä³âíèöòâî 
íîâîãî ñëóæáîâîãî æèòëà); 

ðîçðîáêà óìîâ äëÿ îòðèìàííÿ ñîö³àëüíîãî 
æèòëà (ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ äîâãîòðèâàëîãî 
êðåäèòó ï³ä 1-2 % íà ïðèäáàííÿ æèòëà äëÿ ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â; áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíîãî 
æèòëà äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â);

ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ îðãàí³çàö³éíèõ óìîâ ùîäî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ìåäè÷íîãî ïðîñòîðó 
äëÿ íàäàííÿ ãàðàíòîâàíîãî ïàêåòó ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã òà ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ïàö³ºíòà íà â³ëüíèé 
âèá³ð ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó òà ë³êàðÿ;

ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ìåäè÷íîãî ³íôîðìàö³éíîãî 
ïðîñòîðó ì³ñòà (Åëåêòðîííî¿ ìåäèöèíè) íà îñíî-
â³ âïðîâàäæåííÿ òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é;

âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó ³ àíàë³çó 
ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ`ÿ; 

çì³íà îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â íàñòóïíîìó – ïî-
äàëüøå ðîçøèðåííÿ ¿õ àâòîíîì³¿ ó ô³íàíñîâ³é 
òà óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³ (çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ 
â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ùî ðåãëàìåíòó-
þòü àâòîíîì³çàö³þ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ);

ðîçðîáëåííÿ, âïðîâàäæåííÿ íàñêð³çíèõ 
ïðîòîêîë³â ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà çàáåçïå÷åííÿ 
êîíòðîëþ çà ¿õ âèêîíàííÿì.

Çàâäàííÿ 2. Ïåðåõ³ä íà íîâèé ìåõàí³çì 
ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
âñ³õ ð³âí³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

Íååôåêòèâíà ìîäåëü ô³íàíñîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ôîðìóº ñòðóêòóðíó íååôåêòèâí³ñòü 
ñèñòåìè â ö³ëîìó.

Êîøòè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ ÷åðåç çàãàëüí³ ïîäàòêè 
òà àêóìóëþþòüñÿ â äåðæàâíîìó áþäæåò³, âèòðà-
÷àþòüñÿ íå íà ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã 
òà ë³êàðñüêèõ çàñîá³â êîíêðåòíèì îñîáàì ó ðàç³ 
¿õ õâîðîáè, à íà óòðèìàííÿ ³ñíóâàííÿ íàÿâíî¿ 
ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Çã³äíî ³ç ñòàòòåþ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» äî ïîâíî-
âàæåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàëåæèòü 
óïðàâë³ííÿ çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îð-
ãàí³çàö³ÿ ¿õ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ô³íàí-
ñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, îðãàí³çàö³ÿ ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ â êîìóíàëüíèõ 
îçäîðîâ÷èõ çàêëàäàõ, çàáåçïå÷åííÿ â ìåæàõ 
íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü äîñòóïíîñò³ ³ áåçîïëàò-
íîñò³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà â³äïîâ³äí³é 
òåðèòîð³¿, à òàêîæ ðîçâèòîê âñ³õ âèä³â ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ, çîêðåìà ðîçâèòîê ìåðåæ³ çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òà ñïðèÿííÿ ï³äãîòîâö³ 
³ ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â.

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñòèêàþòüñÿ 
ç ðÿäîì ïåðåøêîä äëÿ åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ 
çàçíà÷åíèõ ïîâíîâàæåíü. Âèä³ëåííÿ çíà÷íèõ 
êîøò³â ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà ô³íàíñóâàííÿ 
ìåäèöèíè âèìóøåíî ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ñï³âîïëàòó 
ïîòî÷íèõ âèäàòê³â äëÿ íàäàííÿ áàçîâèõ ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã, à íå íà íà ðîçâèòîê êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ¿õ ïåðñîíàëó.

Çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ ô³íàíñóâàííÿ 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïåðåäáà÷àº çáåðå-
æåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ó öüîìó ñåêòîð³ ³ ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé 
äëÿ ¿õ ïîâíîö³ííîãî âèêîíàííÿ. Ïåðåäóñ³ì öå 
áóäå äîñÿãíóòî øëÿõîì ïðîçîðîãî â³äìåæóâàííÿ 
ô³íàíñîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåðæàâíîãî ð³âíÿ 
âëàäè. Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè áóäå âèçíà-
÷åíî ÷³òêèé, îáìåæåíèé ïåðåë³ê ïîñëóã äåðæàâ-
íîãî ãàðàíòîâàíîãî ïàêåòà ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, 
íàäàííÿ ÿêèõ áóäå ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óâàòèñÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ì³ñöåâà 
âëàäà íå ïîâèííà áóäå âèøóêóâàòè êîøòè äëÿ 
íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã.

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îòðèìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ñïðÿìîâóâàòè êîøòè ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó (ó ðàç³ ð³øåííÿ â³äïîâ³äíèõ ãðîìàä) íà 
óïðàâë³ííÿ òà ðîçâèòîê êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çîêðåìà íà ïðèäáàííÿ ìå-
äè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ³íø³ êàï³òàëüí³ âèäàòêè. 
Êð³ì òîãî, ì³ñöåâà âëàäà çìîæå âèòðà÷àòè êîøòè 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà îïëàòó äëÿ ìåøêàíö³â 
ãðîìàäè äîäàòêîâèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ùî íàðàç³ 
íå âõîäÿòü äî äåðæàâíîãî ãàðàíòîâàíîãî ïàêåòà 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (òîáòî ðîçâèòîê ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ).

Çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ ô³íàíñóâàííÿ, 
ÿêà ïåðåäáà÷àº ÷³òê³ òà ïðîçîð³ ãàðàíò³¿ äåðæàâè 
ùîäî îáñÿãó áåçîïëàòíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, 
êðàùèé ô³íàíñîâèé çàõèñò ãðîìàäÿí ó âèïàäêó 
õâîðîáè, åôåêòèâíèé òà ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë 
ïóáë³÷íèõ êîøò³â òà ñêîðî÷åííÿ íåôîðìàëüíèõ 
ïëàòåæ³â, ñòâîðåííÿ ñòèìóë³â äî ïîë³ïøåííÿ 
ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ íà-
ñåëåííþ êîìóíàëüíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, äîçâîëèòü ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü 
ïðîöåñó íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåõàí³çì³â ô³íàíñóâàííÿ 
– ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä äî ô³íàíñóâàííÿ íà îñíî-
â³ íàäàíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã òà ãàðàíòîâàíîãî 
ïàêåòà ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

çàïðîâàäæåííÿ îïëàòè ðåçóëüòàò³â ä³ÿëü-
íîñò³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÿê àâòîíîìíèõ 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî îïëàòè 
ôàêòè÷íî íàäàíî¿ íèìè ïàö³ºíòàì ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè;

çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ ô³íàíñóâàííÿ 
ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, âòîðèííî¿ (ñïåö³-
àë³çîâàíî¿) òà òðåòèííî¿ (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíî¿) 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã, ùî âõîäèòèìóòü äî ãàðàíòîâàíîãî ïàêåòà 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè îáðàõóâàííÿ âàðòîñò³ 
ìåäè÷íî¿ ïîñëóãè;

âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ ôîðì îïëàòè çà 
ïðîë³êîâàíèé âèïàäîê (êàâ³òàö³éíà, ïîäóøîâà, 
DRG).

Çàâäàííÿ 3. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïåð-
âèííîãî ð³âíÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè òà âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ éîãî 
ô³íàíñóâàííÿ

Ó âñüîìó ñâ³ò³ ïåðâèííà ìåäèêî-ñàí³òàðíà 
äîïîìîãà º âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì âïëèâó íà 
ïîë³ïøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïðîô³-
ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ 
äîñòóïíîþ òà ÿê³ñíîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ó 
â³äïîâ³äíîñò³ äî ñòðàòåã³¿ òà ïðèíöèï³â ºâðîïåé-
ñüêî¿ ïîë³òèêè «Çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ».

Íà ïåðâèííó ëàíêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðèïàäàº 
ïîíàä 80 % ïåðâèííèõ çâåðíåíü ïàö³ºíò³â, ÿê³ 
ïî÷èíàþòü ³ çàê³í÷óþòü ë³êóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Ïðîòÿãîì 2011-2014 ðîê³â ðîçìåæîâàíî 
áþäæåòè ïåðâèííîãî ³ âòîðèííîãî ð³âíÿ íàäàííÿ 
ïîñëóã òà ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà áóëî ñòâî-
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1. Населення 899,87 1079,84

2. Інші споживачі 1277,74 1533,28

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 47

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 16/1864

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 892,65 1071,18

2. Інші споживачі 1270,52 1524,62

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 47

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 17/1865

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 7,22 8,66

2. Інші споживачі 7,22 8,66

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 47

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 15/1863

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС»
№ Споживачі Тариф, гри за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 15/1863

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС»
Розпорядження № 47 від 17 січня 2018 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 обґрунтованих тарифів:

Про внесення змін до додатка  до рішення Київської 
міської ради від 24 вересня 2015 року № 43/1946 «Про 
укладання договорів міни квартир (житлових приміщень) 

з фізичними особами»
Рішення Київської міської ради № 738/3745 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Житлового кодексу Української РСР, статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2017 № 700/3707

Список присяжних Шевченківського районного суду міста Києва

1. Àô³íîãåíîâà Ëàðèñà Âàëåð³¿âíà
2. Ãàâðèëîâà Îëåíà Âàëåð³¿âíà
3. Ãîðèíñüêèé Âîëîäèìèð Ãåîðã³éîâè÷
4. Äîâí³÷ Ìàðèíà Àíàòîë³¿âíà
5. Õàðàõàø Áîãäàí ªâãåíîâè÷
6. Êàöóí Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà
7. Êëî÷åíîê Âàëåíòèíà ²âàí³âíà 
8. Êðàìàðåíêî ²ííà Ëåîí³ä³âíà 
9. Êðèâëüîâ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷
10. Êó÷óê Ëþäìèëà Ïåòð³âíà
11. Êîïèëîâ Ñòàí³ñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ 
12. Ëóê’ÿí÷èêîâ Äìèòðî Àðòåìîâè÷

13. Í³êîëàºâ ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷
14. Ïîíîìàðüîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà
15. Ïðîöèê Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà
16. Ñÿáðî Îêñàíà Â³êòîð³âíà
17. Ôåäîðåíêî Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷
18. Ô³ðñîâ Ãðèãîð³é Âàëåð³éîâè÷
19. ×óï³íà Ãàííà Àäîëüô³âíà
20. ßêîâåíêî Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської  ради 
від 16.03.2017 № 4/2226 «Про затвердження списку 

присяжних Шевченківського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 700/3707 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÐÅÇ²ÄÅÍÑÈÑ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÐÅÇ²ÄÅÍÑÈÑ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÐÅÇ²ÄÅÍÑÈÑ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÐÅÇ²ÄÅÍÑÈÑ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî 
äîäàþòüñÿ.

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

6. 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

1. Âíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 âåðåñíÿ 2015 ðîêó 
¹ 43/1946 «Ïðî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ì³íè êâàðòèð 
(æèòëîâèõ   ïðèì³ùåíü) ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè», 
äîïîâíèâøè íîâîþ ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:

1 2 3 4 5 6
17. вул. 

Борща-
гівська, 
10,  кв. 
175

44,6 Гаєцька Світлана Олек-
сандрівна, Гаєцький 
Микола Семенович, 
Гаєцький В’ячеслав 
Семенович

вул. 
Гоголів-
ська, 32, 
кв. 5

40,40

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  
ðàäè  â³ä 16.03.2017 ¹ 4/2226 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ³ íàäàííÿ ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ çàñîá³â.

Çàâäàííÿ 7. Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè êîí-
òðîëþ çà çàõâîðþâàí³ñòþ – CDC Kiev (ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ÊÍÏ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ» òà ÊÍÏ «Ëàáîðà-
òîðíèé öåíòð»)

Ñèñòåìà ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ÿê îñíîâà 
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè ïîâèííà ïåðåäáà÷àòè 
îñíîâí³ çàõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
áóòè ñïðÿìîâàíîþ íà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ íà-
ñåëåííÿ ³ çìåíøåííÿ îáñÿãó âèòðàò íà ìåäè÷íå 
îáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðîòå òà ñèñòåìà ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, 
ÿêà ³ñíóº ñüîãîäí³, º íåñêîîðäèíîâàíîþ 
òà ðîçãàëóæåíîþ. Åëåìåíòè ñèñòåìè ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ä³þòü íåçëàãîäæåíî 
òà ïîòðåáóþòü îïòèì³çàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ðåñóð-
ñ³â òà ñóòòºâîãî çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
óïðàâë³ííÿ íèìè.

Ìàº áóòè ïîáóäîâàíà ñò³éêà òà ä³ºâà ñèñ-
òåìà ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, ÿêà çäàòíà 
îïåðàòèâíî òà àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà ñó-
÷àñí³ ïîòðåáè, çàáåçïå÷óâàòè çáåðåæåííÿ ³ 
çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïðîâåäåííÿ 
ìîí³òîðèíãó çàõâîðþâàíü, åï³äåì³îëîã³÷íîãî 
íàãëÿäó òà á³îëîã³÷íî¿ áåçïåêè, çä³éñíþâàòè 
çàõîäè ç ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíîñò³, áî-
ðîòüáè ç åï³äåì³ÿìè.

Ôóíêö³îíóâàííÿ ÊÍÏ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ» òà ÊÍÏ «Ëà-
áîðàòîðíèé öåíòð» çàáåçïå÷èòü çáåðåæåííÿ 
òà óêð³ïëåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì 
ïðîâåäåííÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè òà ìîí³òî-
ðèíãó çàõâîðþâàíü, çä³éñíåííÿ ãðóïîâî¿ òà 
ïîïóëÿö³éíî¿ ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíîñò³, 
áîðîòüáè ç åï³äåì³ÿìè, çàáåçïå÷åííÿ ñòðà-
òåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ óìîâ 
îáñëóãîâóâàííÿ ó ñôåðàõ ëàáîðàòîðíî-³í-
ñòðóìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, ñàí³òàðíîãî, 
åêîëîã³÷íîãî òîùî çàêîíîäàâñòâà, îö³íêè 
â³äïîâ³äíîñò³, ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëîã³¿, 
ïðîâåäåííÿ îáñòåæåíü òîùî.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ 
òàêèõ çàõîä³â:

ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿ ñèñòåìè ñïîñòåðå-
æåííÿ çà ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³ íàñåëåííÿ òà 
ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàíü 
íà ð³âí³ ì³ñòà;

çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè/ïåðåï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â ñôåð³ ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;

ñèñòåìàòè÷íå ïðîâåäåííÿ ³ìóí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ ì³ñòà Êèºâà;

ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ì³æíàðîäíî¿ 

ñï³âïðàö³ òà çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ïîçàáþäæåò-
íèõ çàñîá³â ô³íàíñóâàííÿ.

Åòàïè òà ñòðîêè ðåàë³çàö³¿ 
Êîíöåïö³¿

Ðåàë³çóâàòè Êîíöåïö³þ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðî-
òÿãîì 2017-2020 ðîê³â.

1. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï – 2017 ð³ê.
Ìåòîþ ï³äãîòîâ÷îãî åòàïó º ñòðóêòóðèçàö³ÿ 

çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåîðãàí³çàö³ÿ ¿õ â 
ïîâíîö³íí³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – 
êîìóíàëüí³ íåêîìåðö³éí³ ï³äïðèºìñòâà.

2. Åòàï âïðîâàäæåííÿ – 2018-2019 ðîêè.
Ìåòîþ åòàïó âïðîâàäæåííÿ º ñòâîðåííÿ 

ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³íòåíñèâ-
íîãî, ïëàíîâîãî, ðåàá³ë³òàö³éíîãî, ïàë³àòèâ-
íîãî ë³êóâàííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ 
ô³íàíñóâàííÿ.

3. Åòàï ³íòåãðàö³¿ – 2020 ð³ê.
Ìåòîþ åòàïó ³íòåãðàö³¿ º íàëàãîäæåííÿ ïîâíî-

ö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ.

Î÷³êóâàí³ 
ðåçóëüòàòè

Ðåàë³çàö³ÿ Êîíöåïö³¿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñòâî-
ðèòè ñó÷àñíó ìîäåëü ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà. Âîíà çàáåçïå÷èòü åôåê-
òèâíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ó ñèñòåì³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ òà äîñòóïíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè íàñåëåííþ ì³ñòà Êèºâà.

Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ Êîíöåïö³¿ ñïðèÿòèìå:
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåõàí³çì³â ô³íàíñóâàííÿ 

ñèñòåìè çäîðîâ’ÿ;
ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó â³ëüíîãî âèáîðó äëÿ 

âñ³õ ó÷àñíèê³â ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (äëÿ 
ïàö³ºíòà, ë³êàðÿ, çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
çàìîâíèêà ìåäè÷íèõ ïîñëóã);

ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ïðîçîðîñò³ òà ï³äçâ³òíîñò³ 
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â;

ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã, ¿õ ô³çè÷íî¿ òà ô³íàíñîâî¿ äîñòóïíîñò³.

Îáñÿã ô³íàíñîâèõ, ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèõ, òðóäîâèõ ðåñóðñ³â

Ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ 
Êîíöåïö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþ-
äæåòó ì³ñòà Êèºâà ó ìåæàõ àñèãíóâàíü, ùî ïå-
ðåäáà÷àþòüñÿ íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, áëàãîä³éíèõ 
ôîíä³â, ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ òà ô³íàíñîâî¿ 
äîïîìîãè òà ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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ДОКУМЕНТХрещатик
30 січня 2018 р.
№11 (5062)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 53

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 8/1856

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1059,47 1271,36
2 Бюджетні установи 1480,58 1776,70
3 Інші споживачі (крім населення) 1480,58 1776,70

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 53

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 січня 2018 р. за № 9/1857

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ
1 Населення 1052,57 1263,08
2 Бюджетні установи 1473,68 1768,42
3 Інші споживачі (крім населення) 1473,68 1768,42

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 53

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 10/1858

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ
1 Населення 6,90 8,28
2 Бюджетні установи 6,90 8,28
3 Інші споживачі (крім населення) 6,90 8,28

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 53

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 11/1859

Тарифи
на послугу з централізованого опалення, що надає ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО» як виконавець 
цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ
1 Централізоване опалення за наявності квартирного (на при-

міщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, 
яка використовується на опалення:
населення 1 Гкал 1296,07

2 Централізоване опалення за відсутності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на опалення:
населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць протягом 

періоду надання послуги з централізованого 
опалення

21,84

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 8/1856

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

послугу з централізованого опалення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»

Розпорядження № 53 від 17 січня 2018 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 обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÖÅÍÒÐÒÅÏËÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÖÅÍÒÐÒÅÏËÎ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè ïà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÖÅÍÒÐÒÅÏËÎ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãó ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯Â-
ÖÅÍÒÐÒÅÏËÎ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî 
äîäàþòüñÿ.

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

6. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 49

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 12/1860

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1636,12 1963,35

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 49

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 13/1861

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1631,33 1957,60

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
17 січня 2018 року № 49

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 14/1862

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 4,79 5,75

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
25 січня 2018 р. за № 12/1860

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

енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

Розпорядження № 49 від 17 січня 2018 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

17 січня 2018 року № 47

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
18 січня 2018 р. за № 18/1866

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця 
виміру

Тарифи, грн 
з пдв

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

населення 1 Гкал 1311,96

інші споживачі 1 Гкал 1754,21

2. Централізоване постачання гарячої води у разі відсутності рушникосушильників:

населення 1 куб. м 67,39

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÀÑÒÐÀÏËÞÑ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß 
«ÀÑÒÐÀÏËÞÑ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß 
«ÀÑÒÐÀÏËÞÑ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1298 
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß 
«ÀÑÒÐÀÏËÞÑ»», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 275/1588.

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

6. 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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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 14,2 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2017 – 517 600,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè" Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 

(ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2, òåë. 254-46-70).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî   çàêëàäó   îõîðîíè   

çäîðîâ'ÿ   (êàá³íåò   çàáîðó   á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó); íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 10 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ì³ñÿöü: 4313,33 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 
15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à, 
(êàá. ¹303), âèêëèêàº íà 12.02.2018 ðîêó íà 14.30 â³äïîâ³äà÷à Àëºí³íó Ë³ë³þ Ìèêîëà¿âíó 
ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÎÑÁÁ "Çîëîòîâîð³òñüêà" äî Àëºí³íî¿ Ë.Ì. ïðî ñòÿãíåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîç-
ãëÿäàòèìåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí 

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 144 (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 236 ì³ñòà Êèºâà). Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 62,40 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿, ñïîðòèâíèõ, áàëüíèõ 
òà ñó÷àñíèõ òàíö³â, ô³òíåñó òà ïîõ³äíèõ íàïðÿìê³â çàãàëüíî¿ ô²ÇÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ) (ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè 
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâó-
âàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³. 
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 928 400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). 
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 2 321,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). 
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 4,84 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 

118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÊÄÏ "Êè¿âãåî³íôîðìàòèêà" 05.02.2018 ð. îá 11.00 ïðîâåäå âñòàíîâëåííÿ ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ: âóë. ²íæåíåðà Áîðîä³íà, 4 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ àêòà 
ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ 
â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 434,9 êâ.ì íà âóë. Áàñåéíà, 1/2, ë³ò. "À"

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 434,9 êâ. ì. 

Àäðåñà: 01004, ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2, 
ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

434,9 êâ. ì, â òîìó ÷èñë³: 
²² ïîâåðõ – ç ¹ 1 ïî ¹ 11 (ãðóïè ïðèì³ùåíü 

¹ 10) ïëîùåþ 109,5 êâ. ì, 
²²² ïîâåðõ – ç ¹ 1 ïî ¹ 8 (ãðóïè ïðèì³ùåíü 

¹ 14) ïëîùåþ 120,4 êâ. ì, 
²²² ïîâåðõ – ¹¹ 15, 16 (ãðóïè ïðèì³ùåíü 13) 

ïëîùåþ 4,6 êâ. ì, 
²V ïîâåðõ – ç ¹ 1 ïî ¹ 10 (ãðóïè ïðèì³ùåíü 

19) ïëîùåþ 122,7 êâ. ì, 
ì³ñöÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ïëîùåþ 77,7 

êâ. ì, à ñàìå:
² ïîâåðõ – ï. V²²² ÷àñòèíà òàìáóðó ïëîùåþ 5,0 

êâ.ì, ï. V²² ÷àñòèíà ñõîäîâî¿ êë³òèíè ïëîùåþ 
13,1 êâ.ì, ï. ²Õ âõ³ä â ï³äâàë ïëîùåþ 4,5 êâ.ì;

²² ïîâåðõ – ï. ²V ñõîäîâà êë³òèíà ïëîùåþ 
18,6 êâ.ì;

²²² ïîâåðõ – ï. V ñõîäîâà êë³òèíà ïëîùåþ 
18,5 êâ.ì;

²V ïîâåðõ – ï. ²V ñõîäîâà êë³òèíà ïëîùåþ 
18,0 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 
8 613 120,0 (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò òðèíàäöÿòü 
òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç 
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 861 312,0 (â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò 
îäíà òèñÿ÷à òðèñòà äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäè-
íîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿, 
çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè 
ÿê ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõî-
ðîííèé ¹ 119-Êâ (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Êóëüòóðè 
Óêðà¿íè â³ä 29.12.2016 ¹ 1273).

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
êóï³âë³-ïðîäàæó â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó 
Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè" 
óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó 
îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿. 

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â 

íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ñïëàòîþ âèíàãîðîäè 

îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó  
êóï³âë³ – ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî 
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: 10%  ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà 
ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 861 312,0 (â³ñ³ìñîò 
ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà äâàíàäöÿòü) ãðè-
âåíü, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàä-
öÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè  
ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê  ¹ 260083012128 â 
ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä 
ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà 
"Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". 

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 861 312,0 ãðè-
âåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ 
ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê 
¹ 260083012128 â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä 

áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðè-
ìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà 
á³ðæà "Óêðà¿íà". 

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ 
îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.

7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðè-
âàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî 20 ëþòîãî 2018 ðîêó. 

Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, 
òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà 
óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà" òåë. (044) 362-64-53.

Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 16.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ 
ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 18.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ 
ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é). 

Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðî-
íí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â  ìàëî¿  ïðèâàòèçàö³¿ 
íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ  
ö³íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî 
ìàéíà Óêðà¿íè  â³ä  09.09.2015  ¹ 1325, çàðåº-
ñòðîâàíîãî  â  Ì³í³ñòåðñòâ³  þñòèö³¿   Óêðà¿íè 25 
âåðåñíÿ 2015 çà ¹ 1147/27592.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é 
ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè 
äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà 
ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà 
"Óêðà¿íà": http://auction.birga-ukraine.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â 
àóêö³îí³ – 16 ëþòîãî 2018 ðîêó äî 17.00.

Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðå-
ºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ 
íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01033, 
ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàð-
íà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà") 
îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðè-
ì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ 
äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ 
äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.

Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â 
àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó 
çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî 
ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü 
â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâ-
íî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 
¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 
ðîêó çà  ¹ 400/2840.

Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä 
ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ 
ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðî-
áî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 01004, ì. Êè¿â, 
âóë. Áàñåéíà, 1/2, ë³ò. "À". 

Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ 
ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë 
"Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-
íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó 
(http://birga-ukraine.com.ua/).

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â 
ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 
13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà 
àóêö³îíó (044) 362-64-53.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – 

íåæèëî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,8 êâ.ì íà âóë. Áàñò³îíí³é, 18-á, ë³ò. "À"

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ  ïëîùåþ 19,8 êâ.ì. 
Àäðåñà: 01014, ì. Êè¿â, âóë. Áàñò³îííà, 18-á, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,8 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà  ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 345 300 (òðèñòà ñîðîê 

ï’ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10%  ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 

34 530 (òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò òðèäöÿòü) ãðèâåíü.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 

ïëîùåþ  0,02 ãà (îáë³êîâèé êîä 82:116:0006), ÿêà îáë³êîâóºòüñÿ çà 
àâòîáóñíèì ïàðêîì ¹ 2.

Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íî-
âèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì  
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ :
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàð-

íî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóê-

ö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó  êóï³âë³ – ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, 
éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà 
îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî 
ñêëàäàº 34 530 (òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò òðèäöÿòü) ãðèâåíü, ç 
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, 
çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè  ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260083012128 â ÏÀÒ 
"ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: 
Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". 

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 34 530 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 
â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê 
¹ 260083012128 â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 
35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". 

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿  áóäå ïðîâåäåíî 

20 ëþòîãî  2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà 
"Óêðà¿íà" (òåë. (044) 362-64-53).

Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 14.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) 
äî 16.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é). 

Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â  ìàëî¿   ïðèâàòèçàö³¿ 
íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ  ö³íè,   çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè  â³ä  09.09.2015  ¹ 1325, 
çàðåºñòðîâàíîãî  â  Ì³í³ñòåðñòâ³  þñòèö³¿   Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 
çà ¹ 1147/27592.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äî-
êóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ 
íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà": http://
auction.birga-ukraine.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³  – 16 ëþòîãî 
2018 ðîêó äî 17.00.

Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè 
àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01033, 
ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà 
óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà") îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó 
òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, 
ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.

Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é 
ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó 
çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, 
òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà 
Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ 
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà  ¹ 400/2840.

Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó 
àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
01014, ì. Êè¿â, âóë. Áàñò³îííà, 18-á, ë³ò. "À".

Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò 
ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë 
"Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ 
îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (http://birga-ukraine.com.ua/). 

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî  
17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà 
àóêö³îíó  (044) 362-64-53.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè   
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – 

íåæèëî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,8 êâ.ì íà ïë. Ãåðî¿â Áðåñòà, 3, ë³ò. "À"

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ  ïëîùåþ 78,8 êâ.ì. 
Àäðåñà: 03115, ì. Êè¿â, ïë. Ãåðî¿â Áðåñòà, 3, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,8 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà  ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 1 638 720 (îäèí ì³ëüéîí 

ø³ñòñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10%  ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 

163 872 (ñòî ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ  

0,20 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:215:0001), íàäàí³é â ïî-
ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ".

Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ 
íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì  Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ :
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàð-

íî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³-

îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó  êóï³âë³ – ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, 
éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà 
îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî 
ñêëàäàº 163 872 (ñòî ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò äâ³) 
ãðèâí³, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, 
çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè  ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260083012128 â ÏÀÒ 
"ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: 
Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". 

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 163 872 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 
â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê 
¹ 260083012128 â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä 
ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà 
á³ðæà "Óêðà¿íà". 

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿  áóäå ïðî-

âåäåíî 20 ëþòîãî  2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà 
"Óêðà¿íà" (òåë. (044) 362-64-53).

Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 12.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) 
äî 14.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é). 

Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â  ìàëî¿   ïðèâàòèçàö³¿ 
íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ  ö³íè,   çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè  â³ä  09.09.2015  ¹ 1325, 
çàðåºñòðîâàíîãî  â  Ì³í³ñòåðñòâ³  þñòèö³¿   Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 
çà ¹ 1147/27592.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äî-
êóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà": 
http://auction.birga-ukraine.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 16 ëþòîãî 
2018 ðîêó äî 17.00.

Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè 
àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01033, 
ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà 
óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà") îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó 
òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, 
ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.

Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é 
ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó 
çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, 
òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà 
Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ 
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà  ¹ 400/2840.

Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó 
àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, 03115, ì. Êè¿â, ïë. Ãåðî¿â Áðåñòà, 3, ë³ò. "À".

Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò 
ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
(ðîçä³ë "Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà 
íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (http://birga-ukraine.com.ua/). 

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî 
17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà 
àóêö³îíó  (044) 362-64-53.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – 

íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,6 êâ.ì íà âóë. Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, 2-ä, ë³ò. "À"

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ  ïëîùåþ 31,6 êâ.ì. 
Àäðåñà: 04212 ì. Êè¿â, âóë. Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, 2-ä, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 

ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,6 êâ.ì (ïðèì³ùåííÿ 

¹ 13, ¹ 14 ó ãðóï³ ïðèì³ùåíü  ¹ 3 íà ²²² ïîâåðñ³).
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà  ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 516 720 (ï’ÿòñîò 

ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10%  ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ:  

51 672 (ï’ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ :
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàð-

íî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, 

ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî 
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, 
áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî 
ñêëàäàº 51 672 (ï’ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³, 
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, 
çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè  ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260083012128 â ÏÀÒ 
"ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: 
Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". 

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 51 672 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 
â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê 
¹ 260083012128 â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 
35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". 

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿  áóäå ïðîâåäåíî 

20 ëþòîãî  2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè   (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà 
"Óêðà¿íà" (òåë. (044) 362-64-53).

Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 10.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) 
äî 12.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é). 

Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â  ìàëî¿   ïðèâàòèçàö³¿ 
íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ  ö³íè,   çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè  â³ä  09.09.2015  ¹ 1325, 
çàðåºñòðîâàíîãî  â  Ì³í³ñòåðñòâ³  þñòèö³¿   Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 
çà ¹ 1147/27592.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äî-
êóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ 
íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà": http://
auction.birga-ukraine.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 16 ëþòîãî 
2018 ðîêó äî 17.00.

Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè 
àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01033, 
ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà 
óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà") îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó 
òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, 
ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.

Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é 
ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó 
çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, 
òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà 
Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ 
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.

Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó 
àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
04212, ì. Êè¿â, âóë. Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, 2-ä, ë³ò. "À".

Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò 
ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë 
"Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ 
îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (http://birga-ukraine.com.ua/). 

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî 
17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà 
àóêö³îíó  (044) 362-64-53.
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Об’єднана діаспора азербайджанців України 
провела у столиці поетичний фестиваль

У Києві презентували електронний каталог 
підприємств-експортерів

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 59612

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У місті продовжать 
встановлювати камери 
відеоспостереження

НЕЩОДАВНО в Києві за ініці-
ативи та підтримки Об’єднаної 
діаспори азербайджанців України 
відбувся поетичний марафон «По-
езія гранатових відтінків». Серед 
учасників переможці міжнародних 
і всеукраїнських конкурсів, відомі 
поети: Сергій Савін, Юрій Стро-
кань, Наталія Бельченко, Діана 
Шестакова, Вано Крюгер, Людмила 
Дядченко та інші. 

Судді – відома поетеса, громад-
ська діячка, переможниця Всес-
вітнього фестивалю поезії Ditët 
e Naimit (2013) Леся Мудрак та 
головний редактор Nebo BookLab 
Publishing, викладач Київського 
університету ім. Бориса Грінченка 
Світлана Привалова. 

Найкращою серед учасників 
фестивалю визнали Людмилу Дяд-

ченко, друге місце зайняв Ярослав 
Корнєв, а третє – Ігор Рудь. 

«Проекти з письменниками і 
поетами – один із багатьох на-
прямів роботи Об’єднаної діаспо-
ри азербайджанців України. Ми 
хочемо інформувати українське 
суспільство про нашу культуру й 
ідентичність, а також через твор-
чість талановитих людей. Долі 
наших країн дуже схожі, а наші 
народи є дійсно дружніми. Тому 
дуже важливо сприяти культур-
ному обміну, розвивати різні на-
прями співпраці між діаспорою та 
українською громадськістю, щоб 
відносини між нашими народами 
зміцнювалися в різних сферах», – 
заявив голова Об’єднаної діаспори 
азербайджанців України Хікмет 
Джавадов. 

Голова Київської організації 
Національної спілки письменників 
України Володимир Даниленко 
зазначив, що виступи поетів були 
дуже емоційними і насиченими. «Я 
помітив, що найяскравіші образи, 
через які учасники марафону ви-
словлювали свої почуття – теплий 
вітер, спів цикад, смак персиків, 
запах лаваша, сни... все дуже щиро 
і написано на високому рівні. Та-
кож, користуючись нагодою, наша 
організація нагородила Хікмета 
Джавадова грамотою за підтримку 
проектів і розвиток співпраці в 
літературній сфері між Україною 
та Азербайджаном. Думаю, що 
найближчим часом за підтримки 
ОДАУ в Україні буде презентована 
ще одна книга – проект Київської 
організації НСПУ і Спілки пись-
менників Азербайджану», – анон-
сував Володимир Даниленко. 

Поетеса Леся Мудрак зазначила, 
що діалог між Україною та Азербай-
джаном уже перетворився в полілог 
культур. «Уже три спільних проекти 
за моєї участі були успішно реалізо-
вані (починаючи з перекладацького 
номера журналу «Всесвіт», який 
присвячувався азербайджанській 
сучасній літературі, для якого я 
переклала 12 молодих поетів; за-
вершуючи міжнародним молодіж-
ним літературним форумом, що 
відбувся за підтримки екс-посла 
Ейнули Мадатлі). Сьогоднішній за-
хід мене вразив потужним рівнем 
художніх текстів, що надсилалися 
для розгляду. Вважаю, що проект 
потребує розширення, масштабів. Зі 
свого боку пропоную найближчим 
часом організувати спільний форум. 
І взагалі розуміти, що співпраця – 
неминуча. Бо дуже ми споріднені 
й пов’язані єдиним сонцем», – роз-
повіла Леся Мудрак 

ДНЯМИ Київська торгово-промислова 
палата провела зустріч вітчизняних 
підприємців із торгпредами та послами 
зарубіжних країн, яка відбулася у рамках 
засідання Міжнародного трейд-клубу, 
що об’єднує понад 60 дипломатичних 
та торгових представників іноземних 
держав в Україні. Нашу країну пред-
ставляли близько 100 керівників та 
представників підприємств. Під час 
заходу дипломати ознайомилися з 
їхнім економічним потенціалом, були 
налагоджені ділові контакти між на-
шими та іноземними бізнесменами. 

Керівникам торговельно-економіч-
них відділів іноземних посольств вручи-
ли іміджеве видання «Експортери міста 
Києва». Електронний варіант каталогу 
було створено КТПП з ініціативи та під-
тримки КМДА. У виданні опубліковані 
100 столичних підприємств-експорте-
рів, які представляють свою продукцію 
та виробничі можливості 

СЬОГОДНІ на основних вулицях 
столиці є відеоспостереження, 
однак робота зі встановлення та 
підключення камер буде продо-
вжуватися. 

«У 2017 році встановлено 1378 
камер, що увійшли до системи ві-
деоспостереження Києва. Зокрема 
206 змонтували до «Євробачення» 
(на центральних площах і вули-
цях міста, у парку «Наталка», на 
Парковій дорозі, Броварському 
проспекті). Ще 10 районів столиці, 
Труханів острів, бульвар Тараса 
Шевченка охоплені 1172 каме-
рами», – повідомив заступник 
голови КМДА Дмитро Давтян. 

За його словами, усі камери 
оснащені смарт-функціями. Їх 
розрізняють за типами. Так, у 
місті встановлено 1023 оглядових 
камери, 247 – із розпізнаванням 
функцій номера на автомобілях, 
68 – роботизованих, 23 – для ана-

лізу трафіку дорожнього руху, 
10 – із детекцією облич, 5 – пано-
рамних PanoVu, 2 – із системою 
фіксації швидкості. 

Окрім того, у грудні було за-
куплено 674 камери відеоспосте-
реження. Їх встановлять на всіх 
виходах-входах до станцій метро-
політену – 195, на виїздах-в’їздах 
до столиці – 139 і на світлофорних 
перехрестях – 340 камер 

«Псевдоподатківці» знову 
нагадали про себе

У комунальну власність 
повернуто об’єкт нерухомості 
вартістю понад 12 млн грн
ЗА СПРИЯННЯ Київської міс-
цевої прокуратури №10 через 
суд поновлено майнові права 
територіальної громади столи-
ці та повернуто з незаконного 
користування нежитлові примі-
щення загальною площею 234 м² 
та вартістю понад 12 млн грн, роз-
ташовані на вул. Саксаганського 
у Шевченківському районі. 

Встановлено, що право влас-
ності на вказане нерухоме майно 
було зареєстровано за фізичними 
особами на підставі підроблених 
договорів купівлі-продажу, а в 
подальшому – відчужено на ко-

ристь третіх осіб. Враховуючи, що 
приміщення вибули з власності 
територіальної громади в обхід 
встановленої законодавством 
приватизаційної процедури, міс-
цевою прокуратурою пред’явлено 
позов до Шевченківського райсу-
ду про витребування вказаного 
майна на користь територіальної 
громади, який судом задоволено. 

На сьогодні рішенням суду 
виконано в повному обсязі, вка-
зані приміщення повернуто у 
комунальну власність та належать 
територіальній громаді міста 
Києва в особі Київради 

ШАХРАЇ знову взялися за ста-
ре – телефонують представникам 
бізнесу з пропозиціями щодо 
«вирішення питань». Так, не-
щодавно підприємці поскар-
жились на невідомих осіб, які 
телефонували на службовий но-
мер, представляючись особою 
від… – далі справжнє прізвище 
службовця ГУ ДФС у м. Києві, з 
пропозицією послуги з вирі-
шення питання у розблокуванні 
податкових накладних. Свою 
псевдопослугу шахраї оцінили 
в необхідність заправити кар-
тридж на принтері. Як варіант, 
запропонували скинути гроші 
на банківську карту. 

Оскільки керівники та бух-
галтери столичних підприємств 
знають алгоритм роботи автома-
тизованої системи СМ КОР, на яку 
зовнішній вплив – мінімізовано, 
то про вказану пропозицію не-
відомих одразу було повідомено 
ДФС Києва. 

Шановні платники податків, 
у разі, якщо вам пропонується 
подібна або інші сумнівні пропо-
зиції, або вам відомо про факти 
зловживань службовцями ГУ ДФС 
у м. Києві – негайно повідомляйте 
Управління внутрішньої безпеки 
територіальних органів ДФС та ГУ 
ДФС у м. Києві за номерами теле-
фонів: (044)461-77-34, 461-77-43 
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